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ΑΙΟΗΥΠΟΝ ΡΒΒΝΙΑ, 

ἘΒΚΙΑΕΝΤ 

ΥΌΝ 

τ. 5. ΤΕΕΈΕΞΙ. 

ΦΝΕΙΤΕ ΥΕΒΒΕΒΒΕΕΆΤΕ ΝῺ ΕΕΜΕΗΒΤΕ ΑΥΕΤΙ ΑΘῈΕ. 

ΠΕΊΙΡΖΙΑ. 

θΕΌΟΚ ὕνδὴ γΕΒΙ Λα ΥΟΝ Β. α. ΤΕΌΒΝΕΝ. 

181. 





γοτννοτ ῖῖϊί. 

16 γου]θσοπάθ Αὐβραρθ τηὔοῃύθ ΖῈΡΊΘΙο 6 ΟὈΘΥΘΙ 
ΟἸδβθθ. γοὸὰ ΟΥ̓Δ ΒΘ. 6 ἀθη ζνθοκθη 465 ΔΚ ΘΙ]ΒΟ ἢ 6} 
{Ππἰουυ!ο]ὐβ ἀϊθπθη. [0 ποσθ πξ 10 416 {Π6ὈουΖθαριηρ (855 
ἀἴο565 ϑυοῖκ 465. ΑΘβοηγ]ο5. ἀρθγατβ σϑοιρηθὺ δῦ 8η ΟὙΤΩΠΘΒΙΘῊ 
σΘ]Θβθη. Ζὶ του θη, {Π6115 ἴπ| ΑἸΒΟΒ] 55. δπ Ηοτγοάοῦ, {Π61]5 1ΠῚ 
ἴῃ Ἃἀ16 Κοηηίηϊθθ ἄου αἰΐθη Τταρύαϊθ οἰ ηχα ίησθη. [261 δη- 
26 ῃθηθ σθβο μι ]Π16π6 ΘἰοΙ 16 416 Αὐσῦ βϑῖπου Βθῃδπα]πηρ 
Ιϑβδὺύ ἀἴθϑθβ ϑύϊζοις, τϑηιρβέθηβ βϑίηθπι ὉΠ] υσυοβδίθῃ Π61]6 
πο, 415 [τ 5016016 ζψθοκθ Ῥθβοπουβ ῬΆΒΒΘΠα ΘΥΒΟΠΘΙΠΘΗ, 
ὉΠ 65. σῶν ΠἾΒΠΟΙ πγ0}}} Παπρύβο]Π10} ἀοὺ Μδηθ6] Θ᾽ Ὺ 416- 
565) Βεοα  πβθθ. θη βρυθομοπθη Βραυθδιθπηο τγὰθ ον ἀπο- 
ἔλησαπρ ἴπὶ Ὑγοσο δἰαπά. Απάθυθυβϑιΐθ παῦ ἀπο ἢ 416 {Ππ]νογ- 
βιὰ ἄθη Ῥεσυπαοίβίθη ΑΠβρύαοῃ ἃ αἀἸθθ65. ὐῦοκ, πἀπα 10} 
βϑιρθὺ παῦρθ ἀδ556 106. βοὶὺ {Δ Πγοπ χὰσι δοθηβίαηθ νομὴ Υ οὐ- 
Ἰοβησθη σοιηθομῦ ἀπ οθάθηκθ {1655 ἃποὸ Κι 1ο δὰ ὑμπη. 
ῬΊθβθη γϑυβοβίθάθμθη ΑἸ ου ἀθυιρ θη τι 9] 610} 126 1010: στ ΘΗ 5 .6}} 
Ἰ5ῦ 561 βομσ ουῖσ, τπηα 416 πϑ ΠΟ] σΘηαθ θαυ οισπηρ' τηδοθίθ 
ΠῸΓ 815 εἴπ ψϑυβθο ἄαζι σο]ύθη. ΟἿ οἱ σϑίπησθη δῦ πιστὰ 
416 ἩΡ Δησιιη σ᾽ ΖΘΊΡ ΘΗ. 

{Π6}Ὀῦ8ν ἀ1θὸ Οὐιυπηάβεῦχο οπθο ἢ} 10} Ὀ6Ὶ ἀογ (ἀθβϑία! πηρ; 
ἀθ5 Τοχίθβ. νϑυλῆγθη θη σϑῦθη 416 Και βοπθη ΒΘιη θυ σθη 
ΟΠ] ΦΌΒΟΙ ποπᾶθη Απΐβομ]ιθ5. [ἢ ον Αὐἰπίῃσαμρ ἀ6Υ σο- 
τη ΐθη ΑΒ Πἀου απο Βυουβο ]ῖσθ, ἂῃ ἄθηθη 616 Ἰούσί ζεῖ 
ἀΘυτη βϑισ Ἐπ αὐ α: τγαῦ, Πα 6. 1Θἢ τπ10}} δα 416 ΔΒ ΒΟ 611- 
Ποῆθπ. Οὐδ ὑνθπσϑύθηβ ΔηΥ ΘΟ ΘΠ θη. Θβο γε Κύ. [}16 ΘΥΚΙΕγθη- 
ἄθῃ Απππουκαησθη 0116 Π ἴῃ ΚπδρΡδίου ΕΌστι. 1165. ὈΙθύθῃ ττᾶϑ 
Ζατη Ὑ ουϑύδη η155 ἀογ Ὑγοντίθ 465 ΠΙΘ μου πΠΘΙ ΆΒΒΠΟΠ Ιϑὐ 
ΠῚ 616 Τιρούσο δι ΟὙμηη πΊθη. ΤΌ ]10 ἢ} τηϑοπθη. ππὰ ππέου- 
δύ ύσθη, ομπιθ ἀοοἢ ἄθηι ὅἰαμαραμπκίθ ἀοὺ {Ππϊνουϑιθαῦ 4] ΖΒ  ὮΥ 
γΟΥΖΙΟΥΘΙ θη. ΕΠποη Τοχὺ ἀογ ἄρτίσθι ὐάοκα (πα! πἀθβϑύθηβ 1η 
ἀον Ἠδπα 465 ΤΠ ΘΠΤῸΥ5) Πᾶθ6 1οἢ νογαιβοθβούχί ἀπα ἀδῃοῚ 16 
ΟἸδαΐθ ἃ8 1ππθη, 461 ΠυτποΥ ΡΥ 55. ΠΆ]ΡοῚ, ἴῃ 66. 696] 
πιο δυβο θοῃ τ θοη. Αἀοῃ ΠᾶΡ6 100 σοσθ ]άϑθθη. Ὑγὰ8. 616 
Θϑησθαγθη ΥΥ ὑυ θυ σπου σθηϊσοηα οὐἹδαΐοσηι, Απιάθγθθ ἀατο 
Ὑογνγοϊβιίπσθη αὐ 416 ΟΥΑΙΩτη αὐ Κ νοὰ Κ. ΥΥ. Κυΐρον (Κι.), 
ἀ16 σνΊθομΊβομ6 ΜοίγΙΚ νοη ὟΝ οβύρμδὶ, οἰηῖσο Μα]6 ὅποι δῇ 416 



ιν ΨΟΒΜΟΒΤ. 

Ῥδυϊγ βομο θα] που ορϑαϊο (Π.-}.}, ἀρ ποῦ. θη (Ὁτημθη- 
ἰΆΥΘη ΟΛΕΥ ὙΟΥΘΈΠΡΟΥ, ὈΘΒΟΠΘΥΒ 66 γῸ ὐδηϊου, Β]οπῇο]4, 
ΤιΑπσο-ΡΙ ρον, α. Ἡρυτηδπη, Πα θ6 10 ΘηὐΠΟΙΉΤηΘη τγὰ5 [ΠΣ 
τηθῖπθη νγθοκ αἸΘΉΠΟἢ πγὰγ; ἀ16 ΕΠΗΤΙοὨ ππρ α6Υ δι] ππρ; 
σοβίαθοθθ 061 πιοῃς 1ῃ 1846) ΘΙ ΖΘ θη. ΒᾺ116 θη χα ]Π]ΠΊρθη 
ουβίθῃ {ΠπΠΘΡ.Υ ἀοὺ Νούϊζ οὔδθὺ 465 ΟἸδαΐβ σὰ ὭΘΠπΘη, ππᾷ αϊ6 
πῆ ποτ οι μπηρ Πὰ ἃ0 ἢ ΖΟΙσθη ἀδθ5 ἀ(ἀ5. δ5 αἰ 656ῃ 
ΘΌΘΙ]16ὰ Οἰοβομόριθθ πιομῦ ΒΘΩΥ ΖΘΒ]ΛΘΙΟ. ππα οΥμΘΌ]1Οἢ ἰ80. 
Τὰ ἦν πιθύτΊβο θη. ΓΘΥΤΠ]ΠΟ]ΟΘῚΘ. Παθ6 10ῃ, ΟΡ γΟὨ] ΥΥ̓Θδύρ 8] 
βο] δύ ἴῃ π]θᾶθυ ἁπέσοροθθη (5. στίθοῃ. Μοκ᾿ Π. 5, ὙΠ 4), 
ἄρῃ ΒερΥ ἀογ ὄγηκορο (Π 16 Ἰη]δπαΐθπαθ Καϑα]θχὶβ) θ61- 
ὈΘΠμα]ύθη, ὙὙΧ611 δ᾽ 5160}. 1η1. Πσ ἄθη {{πῤουτιοηΐ 415 πόομϑὺ 
Ῥυδθοῦραν ον σὺ Πϑΐ. 

Τα θΊηρ θη, ἄθη 10. «πππὶ 1800. 

[0855 γὸπ ἀοσὺ υου]θρθηάθη Βραυθοιθαπρ ἀΟΥ ῬΘΥβου, ὑτγούζ 
ἄεθ γουπδη θη βοῖη5 ΘΙΠΟΙ Ζυγθιίθ ἀἰθαΐβοημθη, ἀθηποοῖ 6116 
πθθ Αὐῇςσα πόϊπιο σψυστὰθ σἸθαθθ 1οἢ 815 “θΙηθηι ΒΘΥΤΘΙΒ 
Ῥεϊχδομέθη χὰ αἴγίθη 55 αἴθ Αὐβραθθ ἴῃ Αὐβυγαῃ! πηάᾶ 
ΒοΒδη απο 465.  οθβ 1πὶ ὙΥ̓ ΘΘθ 106 ἀδ5 ιοηθσο σϑίγοί- 
ἴθ μαύ. [Ιοἢ πᾶρ6 ἀδῃΠοΥ ἄθη Ρ]αη ἀθυβο] θη πηγογῶπαονὺ (6- 
1556} πη πῸ} πὶ ΕΠη ΖΘ] η6η, δα αν ΟΥ̓ βοι ἀθηλ ουυ ῃ56- 
πρη [ἀἰογαύαῦ τὑπα ΘἸΘΘΠΘΙ ΥΥ̓ ΘΒ μπηπησ, πϑοποοίσασθ πη 
πϑΟμρορθϑβοσῦ, ἀθοῖ α16 [ΠΘ]  υβιοπῦ ΌΘΥ ΑΘβομυ]ο5. ἀπα 561Π6 
Τὐϊογαῦαι πιησιροίίσυ. ὙΥο ἀρυιρθηβ θη ὙΥ̓Θυθ οἰπου Απδϑ- 
σα 06. ΠΆΘΠ ἀ6Γ Ζ2811 ἀθι γουοθγϑο θη ΟὝ6. δα ΠΟΙ ΤΊ ΘΠ6 1 
(οπ]θούασθη Ὀοπιδδῦ τ 810}. ΟἸΘββιη] πιοιῦ χυΐγθθη. 561π. 
Τοππ ἴον πα]άϊσο ἄθιη Οτιπαβαύζθ, ἄθυ θθϑίθη {16 υ]]ο ἴθ, 
χὰ ἴο]σοι 50 ἰᾶπρθ 1πγ0 {ΠΠπ}Ἰ ΟΠ Πρ ]τοῖῦ ποῦ ουσίθθοπ ππηα οὖ- 
νᾶ δἰ] ίθπα ΒΘΒΒΟΥΘΒ. ἂΠ ἄογθη 6116 σϑβούχὺ 1ϑῦ; τη ἴββισθ 
οὗοτ ΟἿΣ υϑυκθηγίθ ἘΠῚ 116 ρον Πα] οι ἔθστιθ, διοη. ὙΥΘΠῈ 
5186. ΠΟΘῚ 50. ΖΕΥΘΥΒΙΟΏΤΠΟἢ πἀπα ἈΠΒΡΓΟΙΒΥΟ]] αὐ γθύθη ΒΟ ] θη. 

Ταθίπρον, ἄθη 2, Νουθρον 1814. 

ν᾽. 5. Τουβοὶ. 



ΑΘΒΟΘΠΥ]ΟΒ.ἢ 

Α. Αρθυββϑύδθβ 6061. 

ΘΌ6116π ἀπᾶ 106 τῶῦατ. ΟἸδιηδθίθοι παῖ περὶ “Ζἰσχύλου 
σοβομτίθθοη. (Αΐμπθη. 1. Ρ. 22 Α. ἸΧ. ». ὅ1ὅ Βὶ Χ. ρ. 428 8.) 
ἨοχδκΊοΙ 465 Ρομπύ. περὶ τῶν τριῶν τραγῳδοποιῶν (Π)]1οο.. Τιδοχί. Υ, 
88), απ ἃ} 465 Αγϊβδίοχθηοβ Τὰν. βίοι ἀνδρῶν (Ρ]αΐ. ποι Ρο556 
5ιιθν. ΥἹΥΙ 9), ἀπ [ΠΧ Θαγ 5. βίος Ἑλλάδος σοόνῦ Βίθμου. Ἐπ 

ΤΠ ΟΘΤΟΥ ΑτιβΖιρ ἃ 115 Β0]Ο 6. (π6]]6ῃ 1δὺ Δ Υ ἃ πΠ 118 Θ᾽ ΘΙΓΟΙΠ ΠΊΘΗ8 
Βίος Αἰσχύλου, ΟΥ̓ ἄθη τηθιδϑίθη Αὐϑθραθθη α65 Αθβοῖ. πα ἴῃ 
ὙΥ οβύθυτηδη 5 δα ΠῚ ΒΟΥ ΡύΟΥ 5. ΟΥΆ 601 (ΒΙδαηβοῆνγοισ 1840) 
Ρ.111--- 124. βοτίθ 61 Εἰ. Πιὐίον, ΤΙ γται ΟΠ810. οραβο. (ΟὍ]η 1845) 
Ῥ. 154--Τ102, νρ]. ν. 04---89, ἄθββϑθῃ δ ϑύβϑιιοι (6 [1 ΎΠη05. 815 
ΟΡ, σὰ οὐ θῖβθ. ΔΌΘΙ ποὺ οϑο] οἰκὺ ᾿ϑῦ; νυ] τη ἢν σηγὺ 1656 
για οἢπθ ζυγθιῖθ] γοη ΘΙ Πθῖὴ ππίουσθοσαπθίθῃ (ΟΠ ]]αἴΟΥ ΠΘΥ, 
ψ]Θ]]61οηῦ ἀθιη56 106. ΠΟΥ ἀπο} 416 ΞΟΠ Ο]1θ.. διιβζορ ππα 61 ὅδο- 
ῬΏΟΚΙ65 ἀα5 ΟἸ6ΊοΠ6 Ἰοιϑύθί (ποι άθνσιη, ΒΒ] οΙοστιβ Κ 111. 5. 180: 
α. Ηδγθδηη, Οραβο. Π|. Ρ. 1417 νο9]. 148 ἔ 159, τηϑιηΐα 416 18 
561 ἃ ΟἸΥΘΥΒῚ5 ΠΟΠΊΠΠ]Ι5 ΟἸΥΘΙΒῚΒ ὕΘΙΠ ΡΟΥΊ 115 6 ὙΔ1115 ΒΟΥΙΡΦΟΥΊΡΤΙΒ 
Θοποϊηπεύα). [}16 ΝΔοΟΒτ οὔθ ἀἸ ΘΒ Ὶ τα 51Ππ4 νοὺη ὉΠΡΊΘΙΟΠ Θ᾿ 
ὙΥουΐπθ: πϑῦρθ ΘΟΠμδαβίθ! ] προ. νυ ἢ] [61160 6] ἢΠγβδτη]τοῖῦ ππά 
σα ΔΙ ΌΘΥΠ6η Βαπασῦρύπηρθη Πη 6. 510} ΔΊΊΟἢ Π]8 Π0116 ἀδη 6 5- 
Ὑγου 6, 11 5101} ὙΠ ΒΟ ΠΟΙ ]10Π6 ππα ΔΠάθΥβυγο Π]Ο]ὖ ΟὝ61 τη] Π 6 7 
σοηδιι {Προ ]οἴοσί Απραθθη. ΑἸ 61 61 ΚΌΣΖΟΥ ΑὙΤΠ]Κ6] 6] 
Βυϊ4α5 (1, 2. ν. 0 ἐ Βουηἢ.) ὑπαὶ νογθιηζοιύθ Νύσῃ 61 ἄθῃ 

᾿ ΘΟΒΥ ΒΓ ΘΊ]θΥη.. 
Νϑαρτα Ταὐογαύαν. Εἰ. (ν Ῥρίουβθη, 46 Α6. νιΐὰ οὗ 

Τα .}15, Κορομμαρθη 1814, 4, α. Ηδιιπᾶπῃ, Οραβο. 1], 
065. Ρ. 144 ΠῚ Εἰ, ΤΘοιονν, 46. Α6. νὰ ἀἴααθ ἀυίθ ὑγωρίοδ, 
Βο]η 1890, Τᾶηρο, ἄρον ἀὰθ Ποῦθπ ἀπᾶ 416 ὙΥοΥ ΚΘ 

465. Αϑβοι,, Βϑυῖ 1892, 4. ΚΊΘΗΙ, Αϑβοι. νυἱδᾶ, ἴῃ 6 Υ 
Μπριμοβυπο 1852, Ρ. 5601---85:14. Π. θδῆπμη5, 46 Α6. νἱῦα, 
Βουη 1800, ὅ9 ρμῃ. 

Ὦ Αὐϑ ΟΘΥ γοῇ 1η1Γ ΠΟΥΘαΒΡΘσΘΌΘΠΘη πθαθῃ Βοαυθοιαηρ 65 θυϑύθῃ 
Βαπαθ5 σου Ῥϑαϊγ 5 Β'68]- Επου οἹορϑ 16 5, 448-- 462, ἀυτομρσδηρ!ρ' τονιαϊουῦ 
πα ον σοί τύ. ἶ 

ἈΈΒΟΗΥΤΙ, ΡΕΒ5. 3. Αυῇ. 1 



ἜΠΟΣ ΛἈΕΒΟΗΥΠΟΒ 

Αδβοῖ. 7 61 ΘΘΌΟΥΠΘΙ ΑΠΘΠΘΙ ἃ5 ἄθιη [)6η105 ἘΠ ΘΙ 515 
(γι. 1. γρῇ. ὅς οὶ. Αὐ. ἤαμ. 880). ὅθι Υ αἴϑι' ῃ1655 ἘπΙρ ΠΟΥΊΟΙ 
(Βετοά. 11, 166. σι. 1. 12. Απίϊρ. ΤΊ 685. 6δρ. 511), υπά ἀδ ἄδὺ 
Κυγμπερσοῖσοβ ΘΙ ΠοΥ 61 Μαγαίμου ἤθη Ηρ] ἀθηϊοα βέαυρ Ρεὶ 
Ἡετχοά. 1. 1. σἸθΙοἢ 8115 οἷ ὅομη 465 Ἐπαρμουίομ Ποιβδύ, 50 τα ΤῸ }}] 
ὉΠΒΟΥ ΠΟ μέθυ οἷη Βυυαου ἀθββϑίθοη (10. 1. ὃ. ἃ. δ14.). )6- 
σοσθῃ 6. ΑἸτηθῖηϊδβ (Παλληνεύς, Ἠοτοά, ὙἼΠΠ, 84. 95) τ ]ο μον 
5100} Ὀ6Ὶ 8] γη15. Πουνουίπεῦ όπηΐθ οἷη (Ἰπρ 6) Βυθάου 65 
ἌΒΟΙ. {Υ1ὑ. 1. 8. ἃ. Βα]. Ὑ5]. 106. ΧΙ 21 Αδιταπε ν᾿. ΕΠ Δ 19) 
Ὁ]Ο5 ἄδηη 5610 Ὑ6η}) (65 1 οὐχύθυθη ΒθΖθι μη πη 815 ἘΠΘΙΙΒΙΠΙΘΥ 
ΠΌΤ 56116 ΕΠ ΠΗ ΘΙ Παρ τη 616 ΕἸ] ΘΌΒΊη1θηι θοαἀθαΐθῃ νυ ἴσα (ΘΙ κου, 
ΤῊ]. 5. 106 Αππη. υρὶ]. α. Ἠϑυθδηπ Ορ. 11]. Ρ. 166). )ὲ5 6ε- 
ΒοΒ] θοῦ (65 Αθβοῃ. νγᾶῦ 61η αἰἐβ 6] 1σ 65 (10. 1). 16. ουβίβθ ὉΠΞὀ5 
ΒΙΟΠΟΥ θου]]θεσίθ ΤΠΉδίβθομθ ἃπθ ΒΘΊπθῖη [6 Ρ6η ᾿ἰϑὺ α16 (τοι 
͵βάθιη το πισοι ΑὐΠΘΠΘΥ αἸΘβου ζ61Ὁ οἰσθηθ] πο πο] βύγου- 
Βίβα ]10}66) ΤῊ ΘΙ] πᾶ ῆτηθ ἃ ἢ (61 ΟΠ] δομὺ θ61 Μαγαίμομ (Ὁ]. 12, ὃ 
Ξ- “. 490): 5. 45 Ἐϊριργδτηση ιν. 12. γρ]. 8, Ῥαΐῦβ. 1, 14. 4. 
21, 8. Αἴπθη. ΧΙΥ. ρ. 021 Ο 1). Μαχτ. Ραγ. 48. Ῥμοῦ. Μαρα- 
ϑώνιον ποίημα. ὅαϊά.: πϑοἢ Ἐπαβύγαῦ. σὰ Ατσιϑέου. ἘΠ ΠΗ. ΝΊο. ΠΠ, 2 
πολλὰ τρωϑεὶς ἀνηνέχϑη φοράδην. 61]. πὰ ΑἸ]0.. ΒοΒ ΘΙ θη, 
ῬΆΠΟ]. Ὑ1Π|.. 5. 152 Ε΄. ΝΈΟΙ Μασ. Ῥαχ. σὰν Αθβοι. ἀδηη8}5 9 .}. 
α]ῦ, βοιαῖϊὺ ΟἹ]. 05, 4 -Ξ .. δ2ὅ σϑῦοσθι, νοι ἰογθιπβϑὑυϊχησαῦ 
(ἀθβββίθομ [)αὐίθυιπρ 465 ΤΟ ά65 γορ Α6. ἀπ4) δυϊα.: ἠγωνίζετο 
αὐτὸς ἐν τῇ ο΄ ὀλυμπιάδι (Ο]. ΤῸ -εΞ 41. 600) ἐτῶν ὧν κε΄, γρ]. ν. 
Πρατίνας: ἀντηγωνίζετο Αἰσχύλῳ τε καὶ Χοιρέλῳ ἐπὶ τῆς ἑβδομη- 
κοστῆς ε΄ ὀλυμπιάδος. (1. ἀαρθρθη, ππα τοὺ ἢν ΒΟΥΡ,, πιτησηῦ 
ΟΙ. 64, 4 --Ξ .1. 521 8415 ΟΘθατ βΊθΣ 8; νρ]. ΤΠ βομθοσπ, 46 Αθβοι. 
ΔΏΤΟ πείϑ!]]οῖο, Ροβοη 1814.) ΑΘβο. νγᾶγ Βοιηῦ ΠῸ1 Ὁπὶ 76] [8 ΠΥ 
ἈΠῸοΥ 815 ΡΙπᾶδυ (ρ 6}. ΟἹ]. 04, 8. τὲ «1. 822), ἀαρϑσθῃ βεαθαξοπα 
ἈΠΌΟΥ 415 Τοη, τι Ὑγθ θη ΑΘΒΟΠ. 1η {ΘΠ ἀβομ ὉΠΟΉΘτη Υ Υ ΚΘῊΡ 
πάπα (ΡΙαΐ Νίοτ, Ῥ. 19 1). τγνο] 29 Ε΄ 510». ΠΌΤ Ὁ} 
ἨΙογηϑοῖ ἰδὺ 65. τἱομίσ ἄδθ5. Δ. νέος ἤρξατο τῶν τραγῳδιῶν 
(ντῦ. 1); ᾿μάβθββθῃη 56 1Π6η δυβίθῃ. ΠΠΙΒΊΒΟΠΘΗ ἥἸθο βούχὺ ΜδΥΤη. 
Ῥαχ. οὐϑὺ ἴῃ ΟἹ. 15, 4 --- 4δῦ ν. Οχ. Αὑοὴ γομ ἄθη ΘΟ] δο ύθῃ 
65. χυγϑιΐθη Ῥϑυ βου ΠΊΘρΒ γουβίθηῦ 510} (θ5 Α. ΤῊ ΘΙ] ἤχηθ, Οἤ 6 
δαβαν Δ ΟΚΠοπ 6 Αηρσαθο 465 (ὐθρθηῦῃ6115, νοὸπ 56] υϑῦ ππα 1δὺ ΘΙ 5 
Ῥοζοιρσὺ ἐγ βδ]διηῖ5 (πα Ρ]αὐδ ἃ) ἀσγοι α16 Πέρσαι. ὅ68ο!. 
Ῥογβ. 429 (Ἴων ἐν ταῖς ᾿Επιδημίαις παρεῖναι Αἰσχύλον ἐν τοῖς 
Σαλαμινιακοῖς φησίν) ππᾶ 1. 8: ΘΆ]ΔΠ115. τι. Αὐσὐθυμβίοι ἀατῸ ἢ 
Ῥαιβ. 1, 14, 4. 1)45 Τ᾽ 5] ῃν ἀθ5.  θβοῃ. νσᾶσ, π80ῃ Μίαγτι. Ρδυ. 
τ. 5610]. Ατ. Δοι. 10 (465 Δτομοηΐαὶ 465. δ] δου Κα}1185), ΟἹ, 81, 
1 --- 1. 450, γο Δ6. πὶ βϑίηθιῃ θθβίθῃ 1 θΘηβΊῃσο (Μαντα. Ρδυ. 
πη ὅ14.) βἰαπα (πδοι ὙΙ0. 11. 14 πὶ θδβέθπ). 1)16 Μᾶγομθη 
ὮΡΟΙ βοίπθ Τοάοβεασὺ (ἀδάθγοι ἄδβ5. οἷπ ΑΔ]οῚ οἷπθ ΟΠ] αἸκτο 8 
1πτὰ δαΐ ἄθῃ ΚΠ ]6η Κορῇ [116 11655, 5. δούαθβ Ὀ61 ὅ ο 0. Βθύτη. 
98, 9. ᾿Αθι δ. Ὁ. ἃ. ὙΠ, 16. γα. ΜΑΣ ΙΧ, 15. Ἐπ 



ΠΈΒΕΝ. Ὁ 

11. 18. ϑυϊα. νρ]. ῬΙ]α. ἢ. τ. Χ, 3) βιπά οὔπθ Ζυθ8] θπύ- 
βύδη θη ἀαγο ΜΙβδυουβίαπα ὈΠΑ ΠΟ ου 1) γί! προ (Θυ πα] θη 
οἴη φοβομη θπου ύθπι ἀ6. ἰοβο βομθη ϑηητα] απ 1η ΒΟΥ], 
Νυ. 20; γνρ]. Ὑν 6] οΚου, αἰῦθ ΤΠ ϑηῖαι. 1]. 5. 991---546 τ Ταῦ, ΧΥῚ, 
94: 400} Ὀ61 (ἀὐἐἐ]Π πη, 46 πηουΐθ [αὉ. Ρ. 1) δα ἀθπθη οἱ Αα]6ὺ 
οἴπθ δομη]αἰκγόΐο ἄρον ἄθη Ηδαρίθ 465 [)1οῃξουβ μἃ]Ὁ, ψθ] 8 
γῸ8] (ΒοΥρῖς Ὀ61 ὙΥ̓Θ]ο κου ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 949. νρ]. 945) ἀσγοῇ 6]π 
ΒΠ4 ἀ65 46. γϑυδη]αβδὺ ὑγαυθη, γα ΠΥ ΒΟ 61 110} (ΥΥ. Τα 61, (οὐ- 
110) ἀ4α5 χὰ Αὐπθη, ἀπα ἄἀθυθη πη οηὐνγθαθυ δη6 ΟΠ αγα κου ϑκ 
ΟΟΥ ΔΘΒΟΠΥ]ΘΙΒΟΠΘη. ῬΟΘΒ16 (Δ ]ουτηϑβϑιρ Κα, ἀρ 6υ ἀα 61 56}}16- 
Κυούθπ δῖ βομ νου Ά}Π10ὺ τὰν (ὟΥ. Τα 61, ἩΠοῖη. Μύ5. Ν. ἘΝΊΧ. 
Ὁ. 148---103) οὐδΥ (τγὰβ δἰ αἴθ ΠῸΥ ἀπ ἀδγαη ὙΠ ΒΟ ΘΙ ΠΟΙΟΥ͂ 
150) 6΄π6 5υμθ 0 Π56Π 6 Αρούμθοβθ ἀθυβϑίθθη (416 χελώνη. ἐοβύπαο 
Ξε- ᾿γυϑ, Ζίτη Η]ΠΊΠ16] οτπρογροίγαρθη, (Οὐθ]]ηρ, οραβοαϊα δοϑά. 
Ρ. 290--2598). 1066 ΟΥὐὺ βϑῖπθβ ΤΌ 65. γᾶ 86} 8116η (ἰουγβῃχε- 
ΤΠ Π61Π (ΠΡΙΡΤ. ᾿π γι. 12. Ρ]αύ. τὰ. 8. Μϑῖα. Ραγ. )104. 
ἴῃ ΑπὖΠ0]. στ. ΝΠ, 40) ἀ16 δἰααὺ (614. 1ῃ Ὁ ]Π16η (γρ]. ὙΥ 6] οἴκου 
. 8. Ὁ. 5. 540). ΙΒ Καὶ Α. ἀδμϊη [9885 Α. 510} Ἰἄπροιθ 
ἀριὺ ἴῃ ΘΙΟΠ]ΠΙΘ πα. Δα Π16]0 γϑυβιομοσῦ ΑΤΠΘη. ΙΧ. ρ. 402 Ο (ὅτι 
«Αἰσχύλος διατρίψας ἐν Σικελίᾳ πολλαῖς κέχρηται φωναῖς Σὶικε- 

λικαῖς οὐδὲν ϑαυμαστόν) ἀπ ποοὴ δὐδγϊκου Μδοτο. βαύ. Υ, 19, 
11 (Αϑβοθυαβ ἐγαρΊοιβ, ὙΠ αὐΐαπθ ΞἸΟΌ]5 -ς Εζτ 5101 Π1560Π6 Ῥίπρθ 
δἴπ6 Αὐϊουιδ ), ΟὔΤΟὮ] σῦ 16 ὑσὺ ἴῃ Βοιγϑῆ ἀοὺ σου Αὐμπθη. θ6- 
πααρίθίθ ΕἸ ΚΘΙΙθτηθη Ὀ61Ὶ Αθ. πιομὺβ σὰ οηἑάθοκθη νϑυτηῦρσθη 
ὙΓΩΒ. 510 ΠῸΠ 80 ΘΙ ΚΙΆΤΘΠ 116586 (γ9}. Βομ ποιάν, Βἢ. Μ5. Π1|. 
5. 16); υαπὰ Ῥαυβ. 1, 2, ὃ Ῥοζθοιρὺ (885 ἐς Συρακούσας (το 
Ἠϊθτοι Ξθ τ 01 05. 9.:.Ξ 1. 41| Πθυυβοῃίθ) πρὸς Ἱέρωνα Δ4ἰσχύλος 
καὶ Σιμωνίδης ξοξώχηδινν: 1)ὰ5 Οθηδθύθ ἈΡΟΥ ΤΟΥ. 416 516111- 
56Π 6 ἢ θιβθῃ (65. Α6. δῦ γ16] θϑβϑίγ θη: α. Ἡθυτπδπῃ (Οραβο. 1]. 

ΠΡ. 144- -[02) Ὀεπαπρίοὺ ἄθυθῃ υἱϑυ, ὙΥ 6] ον (Τ1]. 5. 619) ἀπὰ 
0. Μάη (ρυίθοι. 1,.. α΄. 11. 5. 108) φυοὶ, Ἐὶ, πίον (Π1α. Ρ. τὸ 
-- 82) ΠῸΣ 61Π6, 661 9876 νοῦ 5θηθη ΤΟᾺ6. [π θη ( 6]]6ὴ 
γγουθῃ {6 7161 Μούϊγο τ 465 Αθ. Αὔρδηρ αι Αὐμπθι πδ 0 ἢ 
ΘΙΘΠΘπ ἀπα ἀδτηῖ {πῇ 510]. ΠηΠ6. Πθίβθη ἀθ55 6] θη. Ῥοπαυρίοί, 
γῸΠ θη6 5 ΔΌΘΙ (16 ὈΘΙάθη οὐβίθηῃ 5] ΟΠ ΠΟ πΠρΡΘΒΟ ΠΟ ΠΟῊ 
51π6, πϑ τ]. ἀ16. ΔΗ ΡΘΌΠΟΙ ΟἹ]. 10, 1 (.. 499) ππὰ 19, 1 ὦ. 481) 
ἀπ ξοΥ ΠΟΙ ΠΏΘΠΘ, 7616 (ν] 66] 0) Ῥονίοπίοὶ ἄστοι' Βυϊάαϑ (. Υ. 
«Ἵἰσχ.: φυγὼν εἰς Σικελίαν διὰ τὸ πεσεῖν τὰ ἰκρία ἐπιδεικνυμένου 
αὐτοῦ. . ἀπώλετο. γ9]. 5, ν. Πρατίνας: ἀντηγωνίζετο δὲ “ἰσχύλῳ 
ὙΧ, ἐ. τ. ἐβὸ. ὀλ. καὶ πρῶτος ἔγραψε “Σατύρους. ἐπιδεικνυμένου 
δὲ τούτου ,συνέβη τὰ ἰκρία ἐφ᾽ ὧν ἑστήκεσαν οἱ ϑεαταὶ πεσεῖν. 
καὶ ἐκ τούτου ϑέατρον ὠκοδομήϑη ᾿4ϑηναίοις, --- υείθτνγο !] 6 
(ΤΙ πα ὐ]οη ἤἸ 656} συγοιΐθη Νούϊχ τα ἀοΥ οὐβίθῃ γομ ογ ἐβὸ. 
ὁλ. πἰομΐβ ὑγθΠΙσῸῚ 15. ἀπ Ζυ ΘΙ 6] μα 150), ἈΡῸΥ 516} ἀαγ6}} 510} 
56] δ νἸδουϊοροπά, Ἃ1656 (πο ΒόοΚΙἢ Οὐ. 1. οτ. 11. Ρ. 519 χἱοι- 
ἔρον Ὁ]. Τ2, 4 -- 11. 488 δῃησιιδϑίζθπ) ἀθου]οίοτί ΠΆΓΟΣ γι: ὡς: 
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ἀπῆρε πρὸς Ἱέρωνα τὸν Σικελίας τύραννον .. κατὰ... ἐνίους 
ἐν τῷ εἰς τοὺς ἐν Μαραϑῶνι τεϑνηκότας ἐλεγείῳ μέτρῳ ἡσση- 
ϑεὶς Σιμωνίδῃ. ΔΌΘΥ θη ὉΠρΊΘΙ ΠΟ (Υ οὐῤβύσοιυ τῷ Ερι- 
ΟὙΔΙΠΙΠΘΗ! γο]. 6 Ιοκον, ΤῪΠ. ὅ. 18). ΟἸΔΟΒδξου ἰδῦ ἀδ885 
Αδβοῃ. αἂπὶ Ὁ]. 16, 1 - 1. 415 ἴῃ 5: ΟΠΊθη τσαν (1. 10: ἐλϑὼν... 
εἰς Σικελίαν Ἰέρωνος τότε τὴν Αἴτνην κτίζοντος ἐπεδείξατο 
πάνυ λαμπρῶς εἷς., Ἠϊπαδαΐξαπρ δαΐ 416 “ἰτναῖαι 465. 4.8.), δὰ 8 
πηθοκΚαηπίοτη ΑπΪαβ5. πα 1 ἀπο Καηηΐου ἃ Ὀ5ιομέ, ἃ Ρ6Ὶ Καί πθη- 
115. 5θῃγν Ἰαπσο, 4ὰ ΟἹ. τ6, 4 (). 412) Α6. χὰ Αἰμϑῃ 416 Πέρσαι 
ϑαϊτίθ. Ὑ]ΒΙΠοΙομῦ ἀον Βαϊ ἀἸθ565 ϑὐΐοῖικοβ νουϑη]δαβϑύθ ἀθ 
Ἠΐϊδτοι (46. ᾿ΟΒ] ἀθη Αθ. θϑυθιύβ ρϑυβόμ ὁ Καμππηΐθ) Ζὶὶ ΘΙΠΘῚ 
ἘΠη]δάππρ δῃ Δ6. ἀδβθ6 106. ἃ0}) νοὺ ἴἢτη δαΐζα γθη. Α6. οπὺ- 
ΒΡΓΔΘΒ ἀἴθβθπὶ ὙΥ αΠΒΟΠΘ. (6801. Αν. ἤδπ. 1028: δοκοῦσι δὲ 
οὗτοι οἵ Πέρσαι ὑπὸ τοῦ 4ἰσχύλου δεδιδάχϑαι ἐν Συρακούσαις, 
σπουδάσαντος Ἰέρωνος. ὥς φησιν ᾿Ερατοσϑένης ἐν γ΄ περὶ 
κωμῳδιῶν, γο]. 10. 18 πὰ τὰ ΑΠ]Ο. Ρααβ. 1, 2, 5), γο] Βόῆοι 
ΟΙ. τ, 1 (ὦ. 411), Βι1ο]} 51:0}. δὺὰβ ἀἴθβθα ΑἸ]ᾶ5886. ψϑυυη  ]Π0 ἢ 
Ἰδησεγο Ζοιῦ ἴῃ ΘΊΟΙΠοπ δῇ, Κοηχύθ ἃροὺ βρϑἠθβίθηβ Ὁ]. {{, 4 
Ξ- ... 408 (σγερϑη Ἡ]οτομ 5 Κυαηκη 619) τ] οΥ ἴῃ 416 Ποιμιαῦ 
Ζαγίοῖκ. ΜΟΡΊΟΥ νγθῖβθ ἰδῦ 65. τιομέσ ἀα85. ΟἹ]. {τ, 4 (.. 408) 
τίου 6. Ὑ01 ΞΟΡΠΟΚΙ65. Ὀ6Ὶ 561 Π 61 ουβύθη Αὐΐγθίθη Βοβιθούθῃ 
δ 0 ἢ ΑΘ. νγ81 --- νἹ]Ποϊομὲ Παύίθ σθυύδάθ βϑῖπθ ἡ ΟΥ]6 06 {τ ἨΊΘΤΟΙ 
τη 561η6 ἰδησεῦθ ΑΡυγθϑθηοιῦ 616 ΑΥΠΘΠΘΙ ππο τ πϑ10 σΘ Θ ἢ 
Α6. φσεβεμπητχηῦ --: 5]ΟΠΘΥ ΠΟ ΔΡΘΙ ἰδ 65. ἔαϊβοι σσϑῖπ τ. 9 
(ἀπῆρε .. κατά τινας μὲν ὑπὸ ᾿Δ4ϑηναίων κχατασπουδασϑεὶς 
καὶ ἡσσηϑεὶς νέῳ ὄντι τῷ Σοφοκλεῖ) ὈοτΙομ οὐ ἀδ55 α1656 Νά ου- 
Ἰαρσθ ἄθῃ Α6. ζᾷμι Υ εσσδησ πδ0ἢ ΘΙΟΠ]Π6η. θοβδίμτητηὐ πα 06. Ὑ18]- 
τι ἢν ἐΔησίθ ον Ὁ]. 18, 1 (ὦ. 461) ἴῃ Αἴμιθη 416 ΤΎΠΟρΡΊΘ δαΐ Ζὰ 
ΘΙ ΟΠμου 416 ᾿Επτὰ σοῃύτθη ὑπα βιθοίθ ἀδηηϊ. ΟὉ Α6. 1ῃπ ἄθῃ 
πϑομδύξοισθηάθη δομΐ 9 8Πτθη 1ἢ ἀ6Υ Ἠδιπηαὺ τᾶ} ὙΓΙΒΒ8Π ὙΠ 
ποῦ ροβιθν; 65. ἰϑῦ ΔΌΘΥ Ὑϑ ἢ ΒΟ ΘΙ ]Π1Οἢ, {Π|6118 τπγ6 1] ΗΊΘΓΟΙ 
ΟΙἹ. 18, 2 (ὦ. 466) 5ῥα:, {Π|6115 γυ81}1] ἀὰ5 γουρουίλοκίθ [6 θη βαθὺ 
ἅ65 Δ6. οἴπιθῃ ἕου ἐν πυθπθη ΥΥ ΘΟ Π561 465 Αὐπξοπἐῃα]θβ ππρ]δαὈ- 
πο τηϑομί.. ΟἹ. 80, 2 (ὦ. 458) γγχᾶσ οσ 716 θη 8}}5 χὰ Ηδαβο ὑπᾶ 

ΟΡυθομίθ βϑῖηθ Ογθϑύιθ σὰ Αχαρ. ᾿σσοπμα ὑγθ]θῆθ. ΠΘὰ6 
ΤΠπδ ΘΠ τη]Π] ΘΟ κοι ύθα. ἈΌΘΥ γουδη]αβδίθη. Π8 0) ἀθΥβ 6] 6 θη Α. 
ἰγούζ 5θῖπον {84Πτ Αἴμθη γοῖ Νϑαθιη χὰ υϑυ]ββθη ππα 4885 10 Π| 
160 σθυγουάθηθ 1016 5 Ὑ]ΘΘΥ δα Ζαβθομθη. ΝΣ πϑΠτη. ΘῚ 
7οὑχὺ πιομῦ θα 6. 1η ὥυγαἸταβ. ΒΘΙη6. ὙΥ̓ ΟΠ 5102, ΒΟΠ 6. ΤΠ ἄθιη 
ΒΌΠΟΥΘ. Ο6]α, γγὸ ΘΓ πϑδοἢ ἀτο] ῃσίσθα Απΐομύμα!έα (1. 11) 
βϑῖη τὰν ἴαπα (5. ὅ. 5). 96π6ὸ {πη 6 τ] 10} κοιῦθη. ὙΠ. 
π8ο} Πιοάον (Απίμ. ον. ὙΠ, 40) φϑόνος ἔγκοτος ἀστῶν; 5ρ6- 
ΟἸΘΙΠΟΥ πγοὶββ Δ απ. ν. ἢ. Κ΄, 19. ἀδ55 “ἰσχ. ὁ τραγῳδὸς ἐκρίνετο 
ἀσεβείας ἐπί τινι δράματι. 415. ψ6]ΟΠ65 τάμα Αρβῖποβ (μθί. 
στ, ΤΧ. ν. 418 ὙΥγ.) ἀϊθ Τπαμηθηϊάθη Ὀθζθιομ ποῖ, οἷπθ Απραθθ 
ἀϊοὸ ἄαππ 11. 9 ἴῃ {πόσγιομίον Ὑ οἶβδθ ἀαβσθῃλαὶέ πῖτα. Ττοῖςχ 
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ἄδου Οδειηρ ]υο τοῦ ἀοὺ Οὐδ νν ΒΥ βυθοῦ πϑῦθη ΝΘαθθ 5Β10ἢ 
Ῥευαηῦ ἀθη Αμΐαθβ ἅτ 46 Επατη. ΠΒΠΘΥ ΠΘΟΠΖΌΎΤΘΙΒ6Π, ΦΌΒΟΥ 
ΔΌΘΙ. οἰπδ ποὺ 5] ϑὺ σιαἀου]οσὺ: 5. Ὁ. ἨΘΡΠΙΔΠΏ, ΘΡ». Πρ» 169: 
Το ΘΟ, ΑρΊδορῃ. [. ρ. 81 ἔ. Ὑνϑίοῖκον, ΤΠ. 5. 109 ἔς Αππα. οι 
ἘΣ ΗΝς ἘΤΝΝ Οὐ τ απ τὺ 4Ὧ5 Ζθιρη55. σὺ Ασιϑιοῦ. οὐ. ΝΊΟ. 
ΠΙ|, 2, το 815 ΒδίβΡ0161 [ἅν ἀθῃ ἘΔῚ ἀδθ5 7οιπδπᾶ δὶ δἶπον 
Ηαπάϊαμρ; ποὺ 485 Βουγαβδίβθιη. ΠᾶΡ6 6116 (οβοὐζοβι θοσυγούυηρ; 
2. Ῥσθμθῃ 16: μύτη προ τὺ ννῖσα : ὥσπερ Δἰσχύλος τὰ μυστικά. 
Τθ1ι6586 Απάθαϊαῃρ; τίν: οὐδ αὐουθ᾽ ἄπγοῖι ΟἸθια. ΑἸοχ. βίγομι. 11. 
Ἐ: 981: Αἰσχύλος τὰ μυστήρια ἐπὶ σκηνῆς ἐξειπὼν ἐν ᾿Δρείῳ 
πάγῳ κριϑεὶς οὕτως ἀφείϑη. ἐπιδείξας ἑαυτὸν μὴ μεμυημένον 
(1μοἰζέουθβ 1ϑὺ ἀπ υν ΠΤ ΒΟΠ ΘΙ Π]Π1Οἢ. Ὀ61 ἀν ΒΘΒΟ θη Ποὺ ἐον (οὐΐοβ- 
Ἰέῆγθ 4θ5 Δ6.). Αὐβδίυ Π μου πἀπα {μι Ί]Πυγ6 158 ὉΠ ΘΘΥΒ Τὐυδύγαν. Ζτι 
Αυιβίοῦ. 151]} ς λέγει δὲ περὶ Αἰσχύλου καὶ Ἡρακλείδης ὁ Πον- 
τικὸς ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ὁμήρου. ὡς κινδυνεύοντος ἐπὶ σκηνῆς 
ἀναιφεϑῆναι ἐπὶ τῷ τῶν μυστικῶν προφέρειν τινὰ δοκεῖν, εἶ 
μὴ προαισϑόμενος κατέφυγεν ἐπὶ τὸν τοῦ “Ἰονύσου ΓΙ 
καὶ τῶν ᾿ἀρεοπαγιτῶν αὐτὸν παραιτησαμένων, ὡς ὀφείλοντα 
χριϑῆναι πρῶτον, ἐδόκει ὑπαχϑῆναι εἰς δικαστήριον καὶ ἀπο- 
φυγεῖν. αὐτῶν τῶν δικαστῶν ἀφέντων μάλιστα διὰ τὰ πραχϑέντα 
αὐτῷ ἐν τῇ ἐπὶ Μαραϑῶνι μάχῃ. 1) ὰ οἷπι ΒΟΙΟΠ ον ΤἸϑαὐου τη] 
α16. Βοζίθμαπρ δα οἴπθ βιορσθκγόπίθ Αὐΐὔμσαμπρ, ἃ ββο ]]οβϑύ, 
50 Καπῆ 616 Εγζβ Β]Πππρ ποῦ 0}] 1π Ὁ]. 80, 2 (.).. 458) γουϊοοὺ 
γγοΥ θη, ΒΟΠΘΥΤ,, ὙΥΘΠΠ 516 61η6 ἤθι56 (65 Α. γουϑ]αββίθ, ΘΠΘΥ 
1π ΟἹ]. 16, 1 (1. ἀ15). Παρ ορσθη χὰ ἄοχ ἀυβδναπάδσιηρ Ὁ]. ̓ 80, 2 
(:- 488) ἘΠ 101 ΠΕΣ Εν τηῖῦ 46) ΡΟ ΒΟ ΘΗ. ἘΣ ΠΣ 

ἴδοι Αἰπθηβ, ΠΟ πμθυθ τηϊὺ ἄθυη {Ππηϑ] ΘΠ συ θη ἀου 1) οιπο- 
Κυαΐιθ, ἀθῃ ΓΝ σορθη (ΥΥ 6] οἴκου, ΤῊΙ]. 5. 591 ξ. Βϊθον Ρ. 84), 
ἄα ἀδν αὐιδίοκταθίβοι σΘΌΟΙΘΠΘ. ἀπ φοβιηηύθ [ΟΠ θυ 1 (ΕΥ̓ 
Ἡοϊτηαῦὺ 510 1η αἀθιηβο] θη Μαβθθ ἈΠΌΘΒ ΡΟ {116 τηοομΐθ 
(υ91]. Αν. ἤδη. 801) 415. 1656. 510} σγοῃ (6Υ [)6}]κυγ ῖΒ6. ππὶ 616 
Δεῖ ἄδν ῬΘΥΒΟΥΚΥΙΘΡΘ. ΤΠ6} 7 ππα τη6 01 οηὐΐουπύθ. Ὑ]6]]6ιοῃῦ 
ψγαγίοίθ οὐ ΠῸῚ ΠΟΘΙ ΘΙ Π6} ἀγατη ΒΟ θη ὅθ 80 (ΟΥΘΒ 016), τ} 
ἄδπη 1ῃγ ααΐ ΠΠΏΤΠΘΥ 46 Πἰϊῖο κο σὰ ΚΟῆσθη. Ὑ16]]16 1 ηῦ ΘΌ θη 
465 Οε 18] (65 {Ππγθοῃύβ, (δ 55. 518 1ΠΥΘῚ σΤΌΒΒΘη ΝΠ ὕσσου ἀαγο ἢ 
Κυβηκιπροη ἃὰ5 ἀογ Ηροπαύ σοϑίθθοη. πα 1ῃΠ ΤΟ] Πα [τὴ 
ἔγοσηάθη ἃ πᾶθ μαύζθη βύθυθθη Ιά556η, 81 65. γγὰβ 416 ΑΥΠΘΠΘΥ 
ὌΠ 850. “ἜΘ ΠΘΙΟΥΟΥ τηϑοῆτθ 416 ΑΠΘΥ ΚΘ ππΠρ᾽ γ 6] 0 Π}6 516 ἃτ15 Ῥαγίοι- 
Ῥοίδησθημοιῦ ἄθτη ΓΘ θοπάθη ὕϊξουθ γουβασὺ παύθῃ Ὥτ ἘΠῚ 50 
τ ΟΠ] 5] Οβοὺ ἄθιη Τοαΐοη. σὰ Ζ0116η. ΝΟΟΙ π80}} βθίπθιῃ Το 6 
τυ θη. ΖΌΥΟΥ ποπὺ δυΐσοί τί Θὐΐοκθ στοὰ τἢχτη ἀπγο ἢ 5ΘΙΠΘ 

 Βόμη ΕἸαρΠουίοη δαΐ ἀ16 Βάμπθ σοργδοῦ, ἀΘΥ τὺ ΒΟ] ΟΠ 61) ν]θυ- 
τη8} 5ἰθσίθ (14. ν. ᾿ὐφ.). ΠΙΘ55. ὑγᾶυθη. Ὑγ0}] ὙΟΙΖΊΡΒΥΤΘΙΒ8 
Β0Ι0Π6 ϑυζοκθ 6] 6 ῃ6 Α6. βγη βϑῖποὺ 1θύχίθῃ «8 16 11 Β5611Π|61| 
γι  ΠΠσθη ΕΠΧ1] ἀαϑοθαυθοιθοῦ μαύΐθ. ΑΌΘΥ δύο ἅ]θυθ, βό μοι 
σοί γέ δ οῖο ἀθθ Αθ. ἀυγίθοη Κυα οἰπθ5 δἰσθηθη Ὗ ο118- 
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ὈΘΘΘΉ 5565. ἄρῃ ΒῈΘΙΚαπΙ γσομ ΝΘαθμ γουροι σὺ πογάθῃ, πὰ 
61η6 [ν ἀ6ῃ 76 ἀθϑῃια!ρθη Υ ογδ δία] ἑου δαβροβθίχία ΒοΙ ομππησ 
5016 Ζὰ 50] ομθη ΥὙΥΙΘἀογα σα σθ. ουπηαηΐθση (3 6Π0]. ΑΥ. 
Αοἢ. 10. γι. 15. ΡΙμ]οβίν. ν. Αρο]]. ΥἹ, 11; τβδυθυβύβη ΠΟἢ 
Οὐ}. Χ, 1, 00). ο Ἰούθ 465 Πιομίουβ Καηδῦ δὰ πο} 
Β6ῖη6}) ΤῸΔ8 ἴοτὺ (Ασ. ἤδη. 868), ζυτμα! 4ἃ δ ἢ 561η6 ἢ πθ 
Εαρμουίοη πὰ ΒΙου (ϑυ14. “4ἐσχ.), 5ον]8. βϑὶπ ΟΠ θβθυβο μη 
ῬΆΠΠΟΚΙΘ5, νυϑιύου μη ΜΟΥΒΙΠιο5, 616 θοΙάθη Αβίγαδμηαβ πα ἀ6Υὺ 
Τάπρονθ ῬΏΠ]ΟΙΚΙΘ5, 1 5616} (ἀθιδίθ, ὑγ6 1) 810 ἢ. τη] ΒΘ ἀῃ- 
ΟἼΘΙΟΠΟΥ ΒΟ ισαπρ, [ον ἔσαν θύοι. ϑαοῃΐθη (νο]. α. Εὔχπον, ἀ8 
ΒΟΠΟΙα ΑΘΒΟΠ]1 οἷο., Βυθϑίδα 1841. ὙΥ. ὁ. ΚΚαγβϑι, μιϑὺ. οὐ. 
ἐτᾶρ. ΟἽ. Ρ. 25 ἡ. )ὲ5 Οὐὰρ ἀ65 Α. ἴὴ δα τψυσάθ τοϊῦ ἀδυ 
Δοιῦ οἷπθ Ατὺ γΠ ηγίβουῦ (10. 19). Ζὰ Αὐμθὴ σπυσάθ 6] 
ΒΥ πα ἀουὺ βρεζου (απ Ὁ]. 110) 1ῃτη 16 ἄθῃ Ὀ6146η ὩΠΑΘΙῊ 
ΘΥΌΒΒΘη ΤὙΔΡΊΚΘΟΙΉ. δα ΠΥ ΚαγοΒ Απύγασ, πΘῦθη Υ ΟΥ̓ ΚΘ ΠΡ ἢ 
σθρθῃ 616 Του ρο]αοπθη ππα Εἰπηθπἀαύϊομθη ἀατοἢ ΟΠ ΔΌΒΡΙΘΙΘΥ, 
ΘΠ ΘΠΘΥΠμ65 Οἰαπα 11 ἴπὶ ΤἼθαΐθυ ουυϊομίοῦ (5. Ρ]αῦ. νἱῦ. Χ 
ΟΥ. Ῥ. 841. ιορ. Τιϑογὺ. Π, 48. Ῥαυβ. 1, 21, 5. ὙρῚ. Ὑ ΘΙ ΟΚΚαυ, 
αἰΐθ ΤΠ θη ηη. 5. 406 ἢ. ἘΦ. Βτγάση, ἢ. ἃ. Μυβ. Βοτηβ 5. 111). 

Β. ῬιΙομύθυιβομο Τηϑυσκοιῦ ἀθ5. ΑΒΘ γ 105. 

Ἔγραψε καὶ ἐλεγεῖα (νρ]. ὅ. 2. 8. Ε δὰ Ὑ1. 9 α. 12) καὶ τρα- 
γῳδίας ἐνενήκοντα (1485). 12. ΤΊ 6] ΚΠ θ 1. ὙΠ δ 15. ΘΙΠΘΙῚ 
ὙΦ ΖΘΙ ΟΠ Π155 ἀἀ5. ἀπ5. ἀθου Πο οσῦ 1δὐ (8. Ζ. Β. τη ΥΥ ἀρ ου 5 ΕὙΔΡΊΩΗ. 
ΑΘ6β6}. Ρ. 1 Ε ΥΥ δδύθυιμδημβ Υ Ιαγατη βοτιρύ. Ρ. 124 Τ. Β᾽. Πιύβο]} 5 
Αὐδο. ἀ6ΥΓ ϑαρίθιη ρ. ΧΧΙΠὺΡ ἀπὰ 10. νγϑιύθσθ δἃι18. βοῃβίθθη 
ΖΘΌΡ556Π, ΖΒ ΠΘ 4180 ὃ2. )ᾶρθσοθη Υῦ. 14 νρ]. 21 ὑγ6 185 
ΠῸΥ γοὸὰ 10 Τταρθαϊθη ὑπαὶ {1} Θαύγτγδιηθη, υἹ6]] 6] οὖ τγ61} 
ΖῸΥ Ζοιῦ ΙΠΤῸῚ ΟΘνΒΠΥΒΙΠΒ ΘΙ ΜΠ ΠΟΘ 50 ΥὙἹἱ6 16 δχιϑυιθσίθη 
οὔθυ 415 δοιιὺ δηθυκαππηῦ τπγᾶγθη. [{Ππ|8γ 16 πθη 90 Θὐοκθη (65 
δα ἀα5. Ὑγ81 ΠῸΤ 611 ὙΦ] ] ΠΗ ]5Β1 551; ΚΙΘΙΠΘΥ ΤῊ61] ϑαῦγγαγιη 6, 
ΠΕ ΤΏ]10}} ΒΙΟΠΘΙ Κερχυών. Κήρυκες. Κίρκη. “έων, Δυκοῦργος, 
Προμηϑεὺς πυρκαεύς, Πρωτεύς, Σφρφίγξ, υπα τ ΠΥΒΟΠΘΙΠ]ΠΙΟἢ 
᾿“μυμώνη, Σίσυφος δραπέτης (απ πετροκυλιστής). [)ὰ δαύγη- 
ἀγδθη ΠῸῚ 815 Αμπδηρ σὰ ΤΎΠΟΟΙΘα. ἀΌΠΟἢ σσαγθη, πὰ Α6. 
ΚΘΙΠ ΘΗ 8115. οἼθιο. νοη Απΐαπρ Δ ἢ ῬιΠορίθα ἀϊομῥοίο,, 80 Κοῃηΐθ 
ἄργθῃ Ζ8}1 δὶ 11 ποῦ σ,ῸΒ5. 561η. ὥΙθρθ δαὺ Αθ. ψϑῃγοπα 
561Π65 ΓΘ ΌΘη5 π80}} Ὑ10. 14 ἀγοῖζθῆη ἀανοπρσοίσαρθι, ἀπο υθο ϑὺ 
α16. π80}} βϑίπθμι Τα. θυ 6 Πη6η, ὉπΠα υἹθ]]οι θοῦ ἀπΐου Βε6- 
ΒΟ τυ βἸκαηρ ααΐ 416 ΤΎΠΟΡΊΘη: πδοῃ δια. ν. “Ζἰσχ. νἱθίαθην 217, 
γ]6]]16 1 οὖ ἀατο Εἰ βύγθοϊκαηρ ἀαΐ 8116 ἀπύθυ ἄθηη Νδιηθη 465 Α6. 
ΘΙπρο γρΘΠΘΗ. 

Τῃ ἀον ΠΙομ θυ] θάμ 465 Δ 6. μιϊῖββθη. ὙΓΙΣ Ζ761 Ρουθ ῃ 
ἀμ θυ ΒΟ ΘΙ 46: μι. Ἀ] ΘΥ6, ὙΥΟΥ ΟἹ 1π ΠΟΥ Ὑ  ΘἸ86. 5616} Ὑου- 
σἄπρον ΟἼΟΥ] 05. απ Ργαξίπαθβ (τ ἄθηθη δὲ βεὶϊ Ὁ]. τὸ 
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υγούψαιοσΐθ, ομηθ ΔΌΘῚ σοὺ Ὁ]. 19, 4 5186 χὰ ὈΘΒΙΘΟ0Π) ΠῸΪ 
ΘἰηΖθὶπθ ὐϊοῖο σὰῦ Αὐἰλησιπρ Ὀγδοηΐθ, ὑπαὶ οἷπθ βρϑξευθ, 
ἴῃ ὙΘΙΟΠΟΥ Θ᾽ 16. αἀΤ6] ΤΎαρΌ 16) Ζὰ ΘἸπΠ6 1 ΤὙΠΟΡΊΘ γουραπα ἀπά 
ἀἴθθ8 ἄστοῖι Ηϊησαϊάρσιμπρ, 61 Π65 ϑαὐγγγδηηδ, χὰ Θ᾽ 61 Τ᾽ δἰΓ]ΟΡῚΘ 
γουυο ] δύ μσίθ. ΕΠη6 ἃπᾶθσθ Ῥϑυοθπα 6] ὰπρ ουσὶθὺ 510} 
ΘΒ (οΥ Ζ8}1 ἀ6ὺ νοΐ Αθ. γϑυνοπαθίθη ΟΠ ΒΡΙ6]6Υ (85. ΞΘ Π0]], 
ΟΡ. Πρ θθη, ὃ. 82---ὃ1). Νοι Ὑηύ. 10 Ῥβάϊθηῦθ 510} πξϑηη] 1 ἢ 
Α6. σαργϑῦ, 1 (οΥ ΥΥ θιβθ 465 ΤΉ ΘΒΡΙΒ, ΠῸΤΠ 6165 ΘΙΏΖΙρῸη ΘΠ 8ι- 
5ΡΙΘΙΘῚ5, 465 Κ] ΘΠ αΤΌΒ, νυ] 61 8180 {Π6115 45 ΘΡΙ56Π6 ΖΒ 6 - 
ΒΡ1ΘῚ ΖΊΒοΠ6  ἄθη (ΠΟΥ άθση {Π6115 ἀθη ΤΠ) 1δ]ορ' τοὺ ἄθιι ΟΠουθ 
κὰ [ἄμγοπ μαύϊθ. δου ἋἸΘΒΟΥ οὐβδύθῃ Εἰ οΚ] πη σβδύπίθ (65 
ΤΙομύθυβ ἰδῦ Ιγθπὶ ΒΘΙ5Ρ16] δα ὑπ8 σϑκοιηηθη. Εἰγδὺ βρᾶδου 
Τὰρίθ Αθ. 66 χυγοιΐθη ΟΠ ΔΌΒΡΙΘΙΟΥ δηχι (Μυννίσκον τὸν 
Χαλκιδέα, Ὑιὺ. 10). Αὐῇ ἀἸΘΒ6Ὶ ψυγοιύθῃ δύπίθ βύθμθη σορ ἤθη 
ὉΠ ΟΥ̓ ΠΑ] θη Θὐϊοῖκοη 416 Πέρσαι πἀπὰ ἱΙκέτιδες, ΜΆ Πγοπα α16 
Ἑπτὰ υπὰ Προμηϑεὺς Ὀοτοῖία θη ΠΠΘὈουσδηρ σαν αὐ! ἔθη τη Π θη. 
Π1656. ανηὐΐα ᾿δὺ α16]6 προ δα 6] πον ΑΘ. 416 Νϑαθυ Πρ 5665 
Ἰΐπρεγθπ ΝΘΌΘΗ 6.5. ΘΟΡΠΟΚΙΘΒ, πΟΟἢ δἴπθη τι ίθῃ ϑοΠδι- 
ΒΡΊΘΙΟΥ Ζὰ ὈΘΒΟΠ Πρ, 56] 08ὺ ἃ0 ἢ ΔΗΠΔΉΤΙ, τνγὰβ ΠΑ ΘΠ ΠΟῊ 
ἴῃ ἀ6ὺ Οτθϑύϊθ ἄθὺ ΒᾺ]] 15. [1656 Ὀ614617161 ἘΠΠΗ ΘΙ] Πρ ρυη- 

. ΟἸΡΙΘΠ. νου] 06) 5101} 50 Ζὰ ΘΙ Π Δ Π 661 ἄἀ85. Α6. Ἰάπσοτθ Ζθ1Ὁ π80}- 
46 πὶ δ΄ Ὀθυθιβ 616 ἐπ ]]ΟΡΊΒΟ 6 [)1ΟΠ απ σβυγ 6156. θη σ σὺ Παύξο 
510. ΠΟΘΙ. τηἱῦ ΖΎΤΘῚ ΟΠ ΔΈΒΡΙ ΘΙ θυ θορηϊοία (Πέρσ. απὰ ἹΙκέτ.). 
ὙιΘΠΠοιομὺ τᾶν ἀ16 ΕΠ ΠῚ Πτ Πρ’ Θ1Π 65 Ζυγϑιῦθη ΟΠ ΘΙ ΒΡΙΘΙΘΥΒ. 616 
ΒΌΙΡΘ ΘΓ {γ]]ΟΟἼΒΟμ6η. Υ ουἸτη ἰρίαηο; ἀθη 65. νγῶ] ῬΠΥΒΊΒΟΙ 
Καῦτη τη 10}. (855 611 ΘΙΏΖΙΘΘΥ ΟΠ Δ ΒΡΙΘΙ6Τ 1Π 4161, ὈΘ ΖΒ ΠρῈ- 
Ὑγ6156. σἱθι, ὐζοῖκθη θη. θυ ζῇ ]Θηαθη ΤἼ]61] σῶμ πα ἀθη ἀ18- 
ἸορΊΒοΠθη. σαν Η8]1Π06. 81161πη νοτύσιιο. Δ οΥγου 5114 ἀρυῖσ θη 5 
ΠῸΥ ΥἹΟΥ͂ Το γα]ορῖθη: 1) Φινεύς, Πέρσαι. Γλαῦκος, πορϑῦὺ Προ- 
μηϑεὺς (πυρκαεύς) ἃτ5 ΟἹ. 10, 4 (412): 2) Λαάϊος, Οἰδίπους. 
Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. πορϑὺ Σφίγξ, ἀὰ5 ΟἹ]. 18,1 (461); 8) “υκούρ- 
γεια (Ατν. ΤΊθθηι. 185), θθβέθποπα ἂὰ5 Ἡδωνοί, Βασσαρίδες, ᾿ 
Νεανίσκοι, πορϑὺ “υκοῦργος; 4) Ὀρέστεια (Ατ. απ. 1124), 
Ὀοβέθμοπα 5 ᾿“γαμέμνων, Χοηφόροι, Εὐμενίδες, πιορϑὺ Πρω- 
τεύς, ἃπ5 Ὁ]. 80, 2 (408). ᾿θᾶζὰ Ἰκοπηπηῦ τηἱῦ σγόβδίου ὙΥ81- 
ΒοΠ ΘΙ ΠΗ κοῦ ἀ16 Ῥγομηθύμθαβ - ΓΥΠ]ΟΡῚΘ, 50. ἀὯ55 ἀποὺ θη. οΥ- 
μα]ΐθπθη ϑὐϊοῖκθη 416 ᾿Ικέτιδες 4δ5. δἰηχίρθ πα γὸΠ ὙγΘ] ΟΠ 6 ΠῚ 
Ὑ71 ΘΙΠΘῚ {ΠἸΠΟΡΊΒΟΠΘΗ Ζ ΒΘ] ΘΠ Πρ ΠΙΟΠῦ τὺ ΤἸΟΠΟΥΠοΙύ 
ΚΘΠΠΘΙ, -- 6ἷπ6 ΕἸ ΒΟ ΘΙ ΠΠρ᾽ Ὑγ610116. γγ0}}] γουΖιιρβυγ 1886. Ἀ11Π 
Ἰῃσοη ατππα ᾿ιαὺ 55 α16. ὑγ]] ΟΊ Βο ἢ ἀηρδιοσύθῃ ᾿ὐϊοῖκο σα ρ] 610}. 
ον Ναύαν ἀθὺ ὅδ 06 π8 0} γο]]θ πα θίθυ βου] 416 βρε θβίθη γα] 6 Π, 
Ὑν οἵὔθγθ Ν᾽ ουσπαύθαπρθῃ 61 ΥΥ̓ οβύρμαὶ, Ῥυο]θρο, σὰ ΑΘβ0}. 5. ὃ ἢ 

ΝῸΣ Βυποπβύϊοικθ β᾽ηα Ὁη8, ΔΒΒΟΥ θη Ηρ  ΠΠσύθη δαύγυ- 
αγδτηθη, οὐ μα] ἤθη συομ ΓΟ] σΘ πάθη Τυασ 16 πη 465 Α656}.: ᾿ϑάμας, 
“Αἰγύπτιοι, Α4ἰτναῖαι (ϑομιποιάθνίη, μθῖη. Μὰ. 1848, 5. τ0--- 88), 
᾿Δλκμήνη, ᾿4ργεῖοι (Ὁ), ̓ 4ργώ (βϑαϊγτάγαμια Ὁ), Βασσαρίδες, Γλαῦκος 
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πόντιος ἀπ ποτνιεύς. Ζ;αναΐδες (ΤΊ Π6γ, Ζίβοιν. ἡ ΑἸῈ. ὙΥ158. 
1898, ΝΥ. 118---124), “Πικτυουλκοί, “Ιιονύδου τροφοί, ᾿Ελευσί- 
γιοί. ᾿Επίγονοι. Ἠδωνοί, Ἡλιάδες, Ἡρακλεῖδαι, Θαλαμοποιοί, 
Θεωροὶ ἢ ᾿Ισϑμιασταί. Θρῇσσαι, Ἱέρειαι, Ἰξίων, Ἰφιγένεια, 
Κάβειροι, Καλλιστώ, Κᾶρες ἢ Εὐρώπη, Κρῆσσαι., Δαάιος, Μέμ- 
νῶν. Μυρμιδόνες, “Μυσοί. Νεανίσχοι. Νηρεΐδες, Νιόβη, Ξαν- 
τριαι, Οἰδίπους, Ὅπλων κρίσις. Ὀστολόγοι, Παλαμήδης, Πεν- 
ϑεύς, Περραιβέίδες. Πηνελόπη. Προμηϑεὺς λυόμενος (γο]. ΠΒοΙη. 
Μυ5. ΥΠ]|. 5. 640) τ. πυρφόρος. Προπομποί, Σαλαμίνιαι, Σεμέλη 
ἢ Ὑδροφόροι, Τήλεφος. Τοξότιδες." γψιπύλη. Φιλοκτήτης. Φινεύς, 
Φορκίδες, Φρύγες ἢ “Ἕχτορος λύτρα, Ψψυχαγωγοί, Ῥυχοστασία, 
᾿Φρείϑυια. Νὺτ 16 'ΤῚ 6] Κη πιθη Ὑγ]1 σομ ἤθη Θ οϊτοη ᾿“ταλάντη, 
Βάκχαι, Κύκνος (ὃ γα]. Ατὐϊδίορῃ. ἤδη. 965), “ήμνιοι, Νεμέα, 
Πολυδέκτης, Φρύγιοι. ϑατατη]απρ αἴ ΘΒ πᾶ ἅδ᾽ ομπὸ Νάπιθη 
65. δὐΐζοϊοθ ἀπρθιιμσίθα [ΓΘ θουγθϑίθ ἴῃ ἄθη ΕΎαρτη. ὑγαρ.. ΟῪ. 
γο ὟΥ. Πιπάονῇ, Ἐς, ΥΥ. αρμου, ἴπὰ α. Ἡθυτπδηπβ Ατιϑο. 468 
Ἄθβοῇ. πα 65. νοῃ ἁ. ΝΆθΟΚ,. Τταροοταπι ΟΥ̓ ΔΘΟΟΙΊΌΠΙ ἱγαρτηθηΐδ, 
ἴλρ5. 1880, ν. 5--.00 (ὰ Θαπζθῃ 409 “Ναπιθιη); Αὐϑν8}} 
γ0 1 .]. Α. Ἠδυΐαιρ, (σσιθοι. πῦ τηρίν. [6 0615. τὰ. ΑΏ1η.), [ΘΙ ΖΡ 
185ῦ. [τὴ ΔΠΡοπποίποη 5. ἄαχα Ε᾿, . ὙΥΘΙοΚου, 416 ΟΥΙΘΟΒΊΒΟΠΘΗ 
Ττγαρθα]6η τον Ηδοκκθίομ δαβ ἅδῃ δρίβομιθῃι. πριν: ΕΘΟΞΩΒΕΙ. 
(Βοπα 1899), 5. 29--ὁδ8. 1499--Ἰ025, βου ὃ. Ἡ ΞΘΒΟΙ 
ἂον ΠΘΡΘΥΌΠος ἀον ΤΊ ΘΙ οὐ οι ὺ (8585 6, τηῖΐδ βοίποῃ Ἐφ. 
61 ἄθιη ϑύαιμση οὐθι Κι πθ 465 ΠΙΡΟΒ βύθῃθῃ Ὀ]61 δύ. Ἐπ’ στὔπαοί 
ΓΥΠοσΊθη. (υοῖκο) ὡαΐ [ὰϑὺ 4116 Οϑαϊομύθ 465. θρίβομθῃ Ὄγοϊαϑ, 
ἴῃ ἴῆτοπι Θθμζθη οάδν ΠΘΘΝ ἴΏΤΘΗ Ηδαρίψῃοιοι. [)λασθρθη κοτημηῦ 
ΠΟΘΙ ΚΘΙΠΘΙ ἀΘΥ σοῖη ΘρΡΊβοιθη οδτηση θη ξουηὔθι θη ὑΒΡΥ Π σΘΠΘΗ. 
ποθ. θ 6] {] γΟΥΚ. Απαθυοβ ἴῃ ΥΥ 6] κου ΚΙ. ὅοασν. ΓΝ (4861). 
Ὁ. 180---224 

γοη ἴ: (ἀοϑαχηχηΐζα ἢ! ἄοὺ Θὐίοϊκα 465 Αθ. β:π4 θθΚαηη 0} 
ππν ΒΊΘΌΘη ΠΓγασ 16 πη. δα ἀΠ5 σϑκοιησηθη. [}1656 βύθῃθῃ ἴῃ ἤθη. 
Ἠ455. σον ὕμη οι 1η ξοΙσοπάθυ, Οτάμπυμρ: Προμηϑεύς, ᾿Επτά, 
Πέρσαι, Ὀρέστεια, “Ικέτιδες. Ἰπάθιη 416. ἀνοὶ δυβέθῃ (ὐνϑμϊρϑὺ 
ΒΟΒΙΘΙΙΘΘ ἢ) Θύΐοκο ἀ16 ἂπὶ μαπῆσθίθη. ρθθβθθα ὑπα ἀὈρ8- 
ΒΟΒΙΊΘΌΘΠΘΙ. τγᾶγθη. [}16 Ηδαρμαπαβομυπ Τὰν 8116 βίθθϑῃ ὐϊοικο, 
Ὑ16 810}} [{ὺ 416 65. ΟΡ ΒΟΚΙΘ5, ἰϑὺ ἄθυ οοα. Μϑάϊοθαβ (Πωϑαγ. 
ΧΧΧΙ, 9) 8866. ΧΙ “δὰ 84 ΡῬαογραιμθην]δίίθγη, ᾿πάθιη ἀϊθ 
8 ἘΠ: (65 ΡΩ ΠῚ 416 Ὁ ΠΟΘ 65 θέρη (ὐδΐθυ]ο. 
ΒΟΠΟΠ. Βοιὺ ἄθιῃ 10. «41. νϑυ]οσθη 5ἰπά; Αθάγποϊς ἄσσοι ἢ. 
ΜοΥῖτο], Οχοι. 1811, ἀπα ἄαζι ρυδϑίαθιο!β ΠΠπϑατηθηΐα, ΘαΘα]1- 
Ῥυγρ 1810, 10 ρρ. 4. ρὶ. ἢ. Μουκθὶ, Αθβοι. 1ῃ 1816] ΒΟ Π 
Η455., 1808. Το. παῦθη τιν Πά4585. 16, ὑγθμ 516 πιοῃὺ ἅθ6.- 
πααρὺ νοῦ Μ6α. παρ ῃϑηρὶρ 5᾽π4, 1646 }1}}5. ΠΟΘ ΟΣ αἸΘΒθιη 
ψουαβίθ 8 ἄθη Μαά. (πὶ 18. 8 γ}.} ΡΟ βομγΊθ ρθη. 561 
τηΐϊββθη. θδρθη αἰ Ὀδβοπάθυβ ἀυχο ΥΥ. Ῥίον νουἐγοίομθ 
Απμβιομύ (ΡΒ]οΙοσαβ ΧΎΥ ΠῚ. 5. δδ---ο08, νρ]. ΧΧ, 5. 1---7δ0. 985 
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ΞΕ ΧῚ 8. 199. ῦὺ. Α ἸΟν ΠΟΙ Ρρα5. ΓΧὺ 5. Τ0]- 
Ο. Ῥηίοη, Βεισᾶσθ σὰν Κυιθκ νοὰ Αθβοι. ΘΙΘΌθα, Γι ]εοἰς 1889, 
5. 40 {}, 4α85. ἀον Μία. ἀβρουμπασρὺ ΓᾺΡ ᾿π8 416. θη ()61]6 
465 Τοχίθβ γον Δ. 561 υπᾶ 8116 ἃπάθυη ΗΠ .455. δαΐ 1ῃπ| χαγίϊοῖς- 
σΘΠ ΘΠ, 8061 ΔΌΘΥ ΖΡ ΊΘΙο ἢ. ἀστοιι 416. ΘΠ ΔΘ ΠΡ ΒΥΘΥΒΊΟΠΒ ΒΡ Ὁ ΡΘΙΘΙ 
ΒυζΖαη που υἱϑ] 80} 1πῆοϊουὺ 5618, ποὺ Β᾽. Ἠθιτηβοϑῦ! (ἴον (18 
Ἰηάιγθοῖθ {Π6 θυ Πθίθυαμρ τα. 5. ν. ὃ. ὅ--ὃ9. 110 Ε) πδομαχίοῖ- 
Πποῆθη ὙΥΙΔΘΥβρύ ἢ οὐμοῦθη ὑπαὶ Ὀθϑομάθυβ ἃ οἷηθ ὙΥΊΒΠΘΥ 
Ηδ5. (ἀν Πέρσαι) ΒΙησθνΊθβθι, ὑγθίομθ. αἰ τι θϊσθ [, βασγίθη 
Θηὐμα]ῦθ γὺ ἄθπθη ὙΘΘΥ ἴπὶ ΝΘ. πΠΟΟ ἢ 15 ΘἸΙΠΟΥ ἃπάθημ Ηαβ. 
Θἴηθ ΦΡῸΣ 510} ἢπάθ. “0016 ἄγθὶ δύο (Ῥγομι., ϑϑρί., Ῥθιυ}.), 
Ὑ16 516 50 ΖΙΙΒΒΙΠΠΊΘΙ πη ἄθη Ηά55. σία πάθη ὑγϑυάθη, Πα ΘΗ 
1ῃγ6 ὈΘβομοΥυθ (116116, ππα απ! τπγοὺ ϑοιύθ Ποὺ, ὑγ16 γον γθ Π10 ἢ 
ΘΌΘἢ βομπϑὺ 415 Ηαβ8. ἀν Μία. ἰδὲ, ἀθουνιθσθηα {16 δ] οϑύθ [760 61- 
Ἰιοίθσαπρ (ὃ. 111). Ατποῖ Η. Ἰζϑθοῖ (Απβρ. ἀθθ ἄσ. ὃ. 198 1) 
Ῥοίγδομίου α16 ΞῚρΡρ6 ἀθβ. νοπμού., ΕἸουθηῦ. πὰ Εδτηθ65. ἃ15 πη- 
Προ νορ ἄθη Νίοα. ἴΐθροι Ῥαυβ. 2880 βᾶᾷθο. ΧΥῪ νο]. ". 
ΜΠΙ|ου, ἤθυαθ ἀγομόο]. 1869. 11. ». δ0---ῦϑ. 

ϑοάδπη πάθη 5168} ἴῃ ἄθη ΗᾺ58. {Π|61}5 χυσίβομθη ἀθη ΖΘ] 6 ἢ 
{}6115 8πὶ Πεαπᾶθ ΘΠ Ο]16η. ἰἰπΐου ἀϊθθθι ποὺ α16 σονῦμπ- 
πομθ Απϑιοὶυῦ (νουύγθίθα ἀαγοῃ ΥΥ. ΠΙηἀουῖΐ, νο]. «΄. «[. ΒΎΘυ, ἀθ 
ΑΘΒΟΠΥΠ 50Π101115 τη θα ]οθ 15, Βομπ 1801. 99 Ρρ. 8.) Ἅ16 ἀθ5 ΝΙϑαϊο. 
σὍΠΖ ὈΘΒΟΠΟΘΙΒ ΠΟΙΎΟΥ ὑπα πη ουβοπϑιάθῦ ἂμ ἤΠπ6η Ζυγοὶ Β6- 
βία αΠ6116, ἀθυθη. ΘΙΠΘΥ δα 6Θ᾽η6 --- [ΥΘΠῸΠ ΒΘ ἢν νου Πγη 616 

᾿ -- Βδρδαηρ (65 ΟὐἸη θη ὐαυα νοι ΠΙάγτηοΒ ΖαΣ οκοθ 6, ϑτοπα 
αοΥ ἃπάρτο --- Παπρύββο πο ἀπῇ ἀ16 ΟΥΘῚ οὐϑίθα οὐ κα 510} 
ῬΘβομυ κα ηα6 --- ὈγΖα ὑπ βοῃ θη. Πτπρυρθ. 561. Πασθοθη ἰθησὺ 
Ηοιτηβοθίῃ ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 112: οαβ ὑπ γοὴ ϑΟΠΟ]16η γου]δρῦ, 
16 γΘΙΒΟΠΙΘ θη. ΟΠ 1Π (6 ΘΙΠΖοΘΙηθη ἢ 55. α16 Νίθηρθ (65 
Εὐχοθυριθυίθη ἰδὺ ἀπὰ α16 Πἰθαδούϊοιι 6556} 65 τὴ [)οίβ], σϑαὺ 
ΒΟΒΠΠΘΒΒΠΟΙ. 81165 σαρίϊοῖκ δα! δῖπ6 οοτηρδοῦθ ΟΠ] ΘΠ 8.558 γ 6 10} 6 
γῸπ ἈΠ ΘΤΟΥ Ζοθιῦὺ ΠΟΙ νου]αρ. [ἢ ΟἸΘΒΟΥ Νίαββθ ὑμθθυβοῃθ 6. 
ΒΟ Ζ.Χ6Ὶ ὙΘΥΒΟΒΙΘΘη6, ΥὙ0Π ΘΙΠΏΠΑΘΙ ὈΠΕΡΠΒΠΡΊΟΘ Οὐ ΠΠη6: 
6601. Α τυπὰ ὅ6Π0]. Β. Βοιαθ βιπᾶ ἰκϑῖπθ βσϑῃθοιθη ΟΥΙΡῚΠα]- 
ΘΥθΘΙΐθη, ΟΠ θυ τοῦ Βοη ὐσαηρ' Ἀ]ὕΘΥΟΥ 6 }16ῃ. σὰ οἰπθπι ΤΠ Θχὺθ 
ΖΒΘΙηΤη ΘΠ ρ ϑθ!]ῦ Ὑγθ] ΟΠ ΠὉΥ ΒΌΠῸη θη ὉΠΒ5 1η θη ΑΡΒΟΠα θη 
ἀΡουΙοἴουίθη Τοχίθ πῶῃ6 Ἰὰρ.Κς. ..0}16 ΟΠ] 16. 65. Νίρα. 5ιηά 
ΘΠ. ΤΠΒΟΘΙΘΥ ΑὐβΖιρ' ἃ1ι8 5010]. Α, 46. Ὧπ5 ΤΡ 416. ΟὙ61 δυβύθη 

᾿ ὐΐοκο ἴῃ ϑρβψοι. σθβοθυθθθπθη Η55. γο]]δυβἸσΥ γου]θσὺς 
(5. 119). ἡ 680]. Α. αὐ] ἴῃ ἄθη. βρβ θυ σθβουΊΘΌθπθη Η 455. 
ΠΟΘῚ 6π6 Μϑηρα γοὸρ Ηϊπνγθιβαησθηῃ ἃ ἃ] ΐθγθ, υἱομθσα 1,68- 
γύρη, Ὑγ}] θη 6 ἴῃ θη Κηᾶρροη Εἰχοουρύθ 465. 3610]. ΜΘ. πιοιῦ 

 γουκοιτηθης (5. 114). 0 Π.0]. ΒΒ οαὐπϑ]ῦ τθϑποπθ ΝΟΒ ΤΙ θη 
ὮΡΘΥ γουΒΟ μὰ πάθπθη Τοχὺ 416 ΞΉΠ0]. Α πιομὺ παῦ, πα μαὺ 
δ Π6Υ βθῖη οἰ ρθπο5 Οἀθυομῦ τππα β6]η6 6] βαρ κοι (5. 111 1. 
606. 416 Ὀ1Π5 76ὑχὺ Ὀοκαπηΐθη. ὥοΠο] θη. ΠΙηδαβ. γϑίοπθπ ἄδππι 
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ΠΟΘΙ νἱθὶθ ἀ6ν ΠΥ ΘΔ ΒΟΠΟΠΠ6η. πα ΟἸΟ556η, σ6]0Π86. 5160 ἢ 
αἰγθοῦ σοῦ Ηάβ. ζὰ Ἠάβ. ζίβομθη ἄθη ζθη]6η ἔουυσαρῆδμσῦ Ζὰ 
ΒάΡ6η βομϑίποης (ὃ. 118). ἂν αἀ16 Οτγθβέϊθ ἀπὰ α16 Ηϊκοῦ θη 
ΒΔΡΘη ὙΠ ΠῸΤ Ἃ16 τηδροατ Εἰχοθυρίθ πα [πἰθυ}] ΠἸ ΘΔΥΡΊΟΞΒΘΗ (65 
Μεα.... [08 Παϊίθ 1656 ὥθμΌ] θη 465 Μϑά. ἐν οἱ Εἰχοουρύ, 
Ὑ716 561η6 ϑοΒΟΠΘη χὰ 46η ἀρτισθη ὐϊοίζθη,.. . Πα 65 ΘΧΙΒ ΠΘΥΘΗ 
ΠΟΘ 8ηάογα Εἰχοουρίθ ἃὰ5 (δὺ ο]θιομθη Οπ6116ς6 (5. 180. ἐλ). 

Πθ6η Ὀοδίθῃ Ταχὺ ἀθὺ ΞΟΒΟΠ6η 5. τὰ ΥΥ. ΠΙΠ οὐ 5 
Οχίοσαθυ Αὐδσ. ἀθ5. Αθβοῆ. (Του. 1Π. 1851). ΥΕ]. 
.]}. Βιομίον, 46 Δ θβοῃν}1, ὅΌΡΗ., Ἐπαχ. Ἰηουρυ θαι θ15 ΟΊΔΘΟΙΒ, 
Βουη 1899. ἴὔϑρον ἄδθύθῃ Ὑνογὶῃ {{ ἀ16 ΤΟχύκυμκ 
65. Αββοῃ. τυρὶ. Ὁ. Μ. Βυαποκθη, ἀθ δμίϊα. Αθβο. τηὐου- 
Ῥγθύδυϊομτμ .... δποίογιέαίο, {Πγϑομὺ 1845 ἀπα 46 Αθβςῇ. 
Β6Π01115 ΠιΔΌΤ ΘΗ 815, 1η Ν15661]. Ρ}110]., {{πτροῃὺ 1854, 
Ῥεβοη θυ ρον Εἰ. ΗδΙπβοθῦμ, ρου α16 ᾿πάϊτθοία {60 6γ- 
ἸΙοἔθυθηρ 465 Ὅθβοῃυ]. Τοχίθβ, Βοηπ 1802 ἀπα [06 Βομο- 
115 1 Αθβοῇ. ἂρ. βομο]δαβῦα τηθάϊοθο γοὑαβίϊουι 5 (16 
σχόλ. παλαιὰ ἀ65. ΒΆγΠ65.), Βοπη 1808. Χ ρρ. 4. 

16. δ πζθ]ηθη οὐ μβαϊίθπθη ὐϊοκο ΕΛΉΥΘΙ τυ ἴῃ ΟΥ̓ τγ8}γ- 
ΒΟΒΘΙΏΠΘΉ ΘΗ. ΟΠ ΓΟΠΟΪ]ΟΡΊΒΟΠοα. Ογάπαπρ δῖ. 

1) Ρουβδθ (Πέρσαι) 5. απΐϑῃ 5. 24 
2) ΌΡΡΙΙοΘβ. (κέτιδες), οἴη ὑοῖς σορ ΑἸ οι ἀμ] ΘῈ 

ΒΟ ΠΟΙ ΟΥ Απϊασθ πα ΟἸ]Ιοάογαηρ (Β ΟΠ] που μοι] απρ: 1) Π8ο08 
πηα Ηογο]ά: ΠΠ| Κπ16), σΊθυγ ἢ] (415 πῃ ἀθπ Ηα855. σα]οὐχὺ βίθῃ8 4) 
γἹ  ] ἔα οῃ ΠΟ Κοη μα ππα οογγαρὺ δαϊ ἀπ φϑκοιήσηθα. ἀποῇ α16 
ΟΠ αν κύθυζθιομηππηρ δῦ ΘηΙρ Πα Ιγ1Ἃ6}} ὑπὰ οπρθοουθηζύ, 
ἄοοῖι τηουκν ἴγα]ο 616. οομπβυι αΐ]ο1611- ον] Ηαϊδαηρ' 465 Κπ10 85 
γ0Π ΑΥΡῸΒ ππ6 οΥρΡΥΘΙ μα οοβομη]αογὺ α16 Ν ουΖυυ Πρ ἀ6Υ γοὺ- 
Τοϊσίθη σασθαι. [285 ϑυοἱς βομθιηῦ 85 ἀθυβθ θη. Ῥουοάθ “ας 
ΘἰΔΙΠΤΘ ΠῚ. ὙΙ6 6416 ῬΘΙΒΘΥ, τηἱῦ ἄθηθη 65 ἄθῃ (ὑπαγαϊκίου ἀθὺ ΑἸΐου- 
απ πο Κοιύ, 16 ἀγατηαίυγσβομθ ΒΟβομυ απο (αἵ Ζυγοὶ ϑομδα- 
5Ρ16161), Βουγῖθ α16 ΠΙομύαπρ' δα 416 ὅ88 σθυθῖη παῦ; ΠῸΣ Βοπϑιηΐ 
Θθθη 416 Ηξαῆρκοιῦ ἀον ΒΔ ἀπα Απβαγίοῖκα ἃ5. ἄθιη ὅ86- 
γγ656η (Ζ. Β. ν. 401 ΗΠ. 440 {. 409 ἢ. 104 ἢ), ἀ16 πεουνου γί θ 
Αομύπμηρ α61 Π]ΟΠΔΙΌΠΊΒΟΠΘΗ. ΠΘΟΊΘΥ ΠΟ ΒΙΟΥΤῚ, ΒΟΥ]8 416 Αθαβδβθ- 
ΤᾺΠΡΘη ΌΘΥ ἀ16 Θὐθ]]Π προ 61π|65 ΕὙΘΙΠ 61) ΔΌΒΒΘΥ 8] ἀον ΠΗ οἰτηδύ 
(995 ΠῚ γρὶ. 490 1}, νιθ]]θιομῦ δθο ἢ 416 δομύβαμηθ Παγ ΟΠ σατο; 
465 {{πῤϑυβοῃϊθαβ. ΖυΊβομοη ΗΠ Θ]]Θ θη. πα ΝΙ ΠΟ μπθση, ἀαγαὰΐ 
Ζὰ {ΠΠγθη. 55 616 ᾿Ικέτ. 1ῃ ΘΙΟΙ θη. γουίαδϑὺ (απ δυβύμμα]β δυῖ- 
σοί σὺ πο} ἀθὺ συγοιέθη ΑἸ μσαὴρ ον Πέρσαι, οὔνγα ΟἹ. {1,1 2) 
πΠᾺ γοπ ἀα π8ὸ}} Αἰπθη τηϊ ρ ΠΟΤ 6 5616 πη. [)16 Ἱκέτ. ὑγᾶσθι 
Θἤπθ ζνοιίθὶ ἀἂβ ουβίθ οὐ κ οηον ΤΎΠΟΡΊΘ, ἀθυθη φυγθιΐθϑ 616 
Αἰγύπτιοι ἀπὰ ἀν 65. α16 Ζαναΐδες σᾶτοι (αταρρθ, Αὐ]δαπθ 
5. 14 ΕΠ Βομιηαύ, ἀ1585. ἀθ Δ. ΒΌρρ!.. Ααρθθαγτο 1899, 4. 
Υ 6Ιοκοσ, Ππθῖμ. Μυ5. 1Υ. 5. 481---ὅ08 -Ξ Κθρῖπο Ξομν θη ΠΥ. 
Ὁ. 100---135). Τὰ Μη οΙβυοῖκο (815 ὑγθίομοα α΄. Ἡθυμιᾶπη, ΑΌΒΗ. 
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ἀοΥ βὅομβ. σθ9. ἃ. ὙΥ. 1841, 5. 128-- -121, νρὶ]. Νιύζβοι, ϑαρϑη- 
Ῥοϑβϑῖθ 5. 09. γγϑιοκον, Βῃ. Μαβ. ΧΠΙ. 5. 189---190, ν]θ] 6 ῃν 
α16 Θαλαμοποιοί Ῥοίταομύθι) ΓΔ σύρη. ὑγο}}] 416 Αθσγρύδαθη 
γγΘΙοπ6. ἴῃ ἀ6η ᾿Ϊκέτ. ΔησΘΚΟΙΏΠΊΘΠ 51Πη64, ΔΌΘΙ ΠΟΟΙ πΙομὺ ρογ- 
ΒΌΠΠΟ δαϊσοίγοίθῃ --- ΘΙΠ6 5]ΘΟΥΘΙΟΠΘη Καηρῇ τηὖ ἀ6η Ατ- 
ΘΘΙΘΙῚ ἘΠῚ ΘΥ̓ΖΥγΆΠΡ ΘΠ ὙΟἹ [)8η8.058 (8.55 61 561η6 ὍΘΙ ΟΥ 1ΠΠ6Π 
ψουτηϑῃ]έθ: ἀαγαῦ ΗΟ ΖΘ ΘΙ σ θη, ἃ ΡῸ. ἃ ἢ ΒΔΟΠΘΡΙΔπ 465 Π)ὰ- 
π805. [πὶ ἄθη Ζσαναΐδες ἀδηη στηοσάπηρ, (ον Δορυρθϊδάθη βατηχηῦ 
θη πητη] 6] γ 6 ΒΌΪσ θη αἸΘβου Ταῦ (γ]6]] 61 ἢ ΘΙ ΠΟ Π]Π]655110 ἢ} 
ἀ6ὺ ἀδθθυπ θη Υ ΘΥ ὈΙΠ πη ρ᾽ ΖΥΤΊΒΟΠ 6 [ τ Κα τππα ΗὙΡθυτη ποία). 
δαύγγαταμηα, ἄασι ἡγ0}] ᾿“μυμώνη (Πτόγ5θη, Αθβοι. Π. 5. 103). 
Τ)εν σᾶπσο Οὐὐκὶὰβ βομθιηῦ Τ]Θ 7 ΘΙΠ6η ΠΑΙΟΠ8]6 815 ΘΙΠΘΠ 
δὐμΊβοιθη ἄνγθοῖ ἀπά ὅπη σομαθὺ σὰ Πᾶθθη (γ6]. ΝΥ 6] κου, ΤῊ]. 
ΕΠ 399: Πτόγβοπ 5. 104. Ὸ. Μάϊον, αἰ. ΟἹ 11. 5. 92): 616 
ὈΥΒΡΥ ΠΗ ΟΊΙΟΙ. ΠΘ]]6ΠΊ86 6 1) δοβίδιη 16 Κοηχὺ 1 416 4106 Ηοιτηδί 
αν οἶκ, σθησὺ ΒΙΘΟΎΘΙΟΠ. 616 ὙΘΥΙΠΙΒΟΠ Πρ τη1ὖ ΑΘΟΎΡἐ ΒΟ 61 80 

οὐπα Ὀθρου παροὺ ἀδ5 [ΔΉ ΔΟΥΟΙΚ. [4 Π6Ὶ ἄθν Μογὰ ἄθη α16 1)8- 

ἢ 

πδάθη 8) Ἰἤγοη Βυξαθοσδτηθ ὈΘοΘΠ θη. ἃ|5 αγοβδύμπεῦ ἀδυροβίθ!ῦ 
τγὰ πη Ηγροιυτηποβδίγα, ὑγαρθ Ιῃγοὺ [Γηξου]αβδιηρ 5160} τϑοῦ- 
Του ρθη τητιϑ5 (ασαρρθ, Αὐϊδάπο Ὁ. 19 1). 

ΞΟΠ θοῦ θη. νὸὰ (. Βασροθ, Ποπάοῃ 1821. 
Ο. α. ΗΠαυρύ, 1828. Ῥαϊογ, Οδμρυαρα 1844. 1852. 
“. Α. Ηαγύαπρ' (Α 656}. Πα πδιάθη τι. 5. νν.)}, ΠοῖρΖὶρ 1804. 
ΒΒ. .᾽. Βομνγοσαὺ (οχ σθο. α.. Ηθυτη, ρᾶββιτη ϑηηθπάδία, 64. 
οὐ πούϊ5 1η5{1.)}, ΒουΠη 1808 (2 Ῥαγίββ), τυρὶ. ΒΠθῖη. 
Μυ5. ΧΠῚ. 5. 268---281. «Ψ48π5 Ψ4} 00}. 19, 5. 91---111. 
(. Κνυυβο (συ. ἃ. αἀθαΐβοῃ. ταῦ μοϑαγίθη, Ὑ ΘΥΒΙΆ5ΒΘΠ 
ππα Οὐ θηΐα 1), οἰ γα θαπα 1801. ἴν6ο., δά. οΥὗ. οὐ 
δχθρ. δῖ. Η. ὙνΥ811, ΟἸθββθθῃ 1806.0 Ναερϑὺ ἘπΠΠη]. ἃ. 
(ὐοτητη. γοη .]. ΟΡ Ἰ6οκ, Βου]η 1809. 

Κυθβοηθ Βοιϊτσθ, ΑΒΘ Πα] Πρ τι. 5. νΥ. ΔΌΒΒΘΥ 
θη δηροί.: Α. Μδάβθι, 46 ἔοπίθιβ ϑῸρΡΡ]. Α6., ΚΙΘΙ 
1820. 4. Τι1ου, 46 Πα πδι τη ΘΟΙΠΡΟΒΙ 016 ἀγδιηδίϊοα 
(Δύβομγ. 1. Α10. ὙΥ155. 1898, ρ. 961 41} ἀπᾷ Οοπιθοίαμθα, 
1π Α6. ϑαρρ!., ΒυΙοσ 1840. 4. ὙΥ. ΜδτΙοκΒο 68], Τα θπὰα. 
10. ΞΌΡΡΙ., ΗΙσβοροῦς 1841. 4., ὰἃ. ΒΠοῖη. Μυβ. Ν. Ἐ. 
Υ. 5. 101---215. ΑἸ οΥῦ, 46 ομογο Ξαρρ]., Βα] η 1841. 
4. ΒαιιθοΥσου, Οραβο. Ρ. 101.--19ὅ. ΚΊΘΗ], ἴῃ ἅδον 
Μπριποβυπο 1 (1852). ν. 10---406. Ἡ. Κροῖ, οδπίϊοὶ 
ΘΌΡΡ]. 601---ΟΥ9 τηϊογργϑίαϊο, Βυαυηβοητγοῖς 1809. 8. 
ΤΠ. Βευρῖκ, 46 οδηύοο ϑαρΡρ]. 001 ΠΗ, ΕὙοιθυτς 1871. 
ΒΕ, Μαχύϊη, Ῥυρυὺ. σοπ Ῥοβθῃ 1808. 4. ρ. 1δ---28. Η. 
ΡῬρί!, 46 ΕΡΡΙ. βίαβι πιο. ρυῖπηο, Ῥαγ5 1., Ηογίογα 1800. 
8. Β΄. Μεβογῦ, ααδοϑύ, οΥἹὔ. ἴθ 5. Α6., Βγϑβίδα 1806]. 
ΑΡΒἢ. γοῃ ἢ. ηρσον, ΥΥ. Πιπάοτγῇ, ᾿ὰ. Θομα]ίζο, 4. (. 
ΒΟΒτα ἃ. Α. πὶ ΡΏ1]0]. ΧΙ]. ΧΙΠ. «Τα]η᾿5 Ψ94810}. 
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- τῦ, τ ἃ. βοπδύ. Μ. Τήποῖτα ἴῃ ἼΘΙ θιβθηβ ϑῃχΌΌ. 81, 
5. 995---234, Μ. Βομυμαῦ (ἄρ. ἃ. Ῥατοαο5) πὰ Ν. βοινοῖζ. 
Μυ5. ΠῚ (1865). 5. 219---284. 4. ΟΡογάϊθοῖς τὰ 1. Β6- 
τοῦ ἄἀον ΡΙΠ]ουηδύμ16 ἴῃ Ν ῖββθ, 1861, 5, 1---ὅθ. 

9) Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, τπιᾶοι 46γ ΠΙΔΆΒ κα 16 ὑγθ]ομδ «. ΒΎαμπΖ 
τὰ Με. οιξάθοκὺ ἀπ (16 ΠΙάαβ.. 2. Αθβοῃ. ϑορέ., Βϑυ]η 1848) 
πογααβοθσθθθη Παὺ (γ6}. ΟΠ πϑι ἀθυνῖη πὶ ῬΒΠΟΙΟρΊιΒ 11]. ΚΑ. 948 8) 
δυο σὺ ΟἹ. 18, 1 (401 ν. ΟΒγ.) ἐπὶ Θεαγενίδου. ἐνίχκρ “αζω. 
Οἰδίποδι, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Σφιγγὶ σατυρικῇ, σϑμτοπα ΕἸΒῬῈ 
465 Ργαξίπαβ, Αὐἱβίϊαβ, ἄθῃ χυγοιΐθη ῬΊΘῚΒ δυθῖθὶὺ ἀπ Ἑ 
Ρμγαάμηοι, ἀθβ ΒΥ ΎΠΙΟΠΟΒ. ὅομμ, ἄθῃ αν ίθη (1 48δο. : 
Ῥυτοι ἀἴοβο ροβιυϊνο ΝΟΒυΙοῦ βἰηα 8116 ἔγποσθαι Υ' οὐταπῦ 
ἄρθρου 16 ὑΠορΊβομθ ΒίθΠθηρ ἀθ5. δὐοκα (χα. Β. νοῦ ὟΥ 
Μ. ΡΙάαποῖς, Ζύβομν. ἢ Α10. Ὑγι55. 1847, Νυ. 110---118) 1810’ 
σουγοσάθη (ἀὰ5 ΠΙΘμύσ6. μαίδο Ἰδπρβὺ Α. Ε΄. ΝἅΚΘ. ουκαμηῦ, 5. 
Ἐϊίβο] ἴῃ ΒΠϑῖη. Μυ5. ΧΧΥΎΠΙ 5. 194, νρ]. 5. 196:--211). Υγ1ν 
ὙΊΒΒ6η. Ἰοὐχὺ ἀδ55. 416 ΤΎΠΟΡΊΘ σθηδα ἄθηη 58 μ ΠΟΠοὴὶ Δ βδιητη 6 Ὲ- 
πᾶσ 405 ΝΜ γέμα [οϊσίθ, ἴθ ἀθυ οἶδ ἀδ88. ἀὰβ ομ πιβϑδύθοῖκ 
(416 Ἑπτὰ) ἀ16 Μοῦνε ἀθυ θθι4θ γοσαπβρθοδηρθηθη ΤΥαρ ]Θ ἢ 
Ζαβδιητηθηΐα δῦ, ̓ πάθπι αθι Και ρῇ ΦΊβομθη ΘΟ ]65. ππα ΡοΟ]Υ- 
ΠΘΙΚοΒ ἃ15 ΒΌ]σα ἀθν δ᾽ δυβομα]άππρ γὸη 416] (θπθξαίϊομθη. οΥ- 
Καππὺ τῖσα, γοπὶ {ΠΠρΘΠουβαιηθ 465 (Οτοβδυα ουβ) δ αῖοβ σΘρΘ ΠΝ. 
ἄδ5. ΟΥακο], 16 σοπὶ ΕἼΠΟΠΘ 465 ΟἸάραβ. ἄθου α16 οπ τῃτῃ Εν- 
σοασίοη (ν. 141 [{}.Ψ 

Ο. Κταβο, 46. Αθβοῦγ} Οραϊροάθα, ὐγαϊβαμα 185. 
Τ,.. Βομυαιαῦ, ἄθεον 416 ἐγ] οοΊβομο (ὐοπιροβιύιοι ἄθυ ὅ. ο. 
ΤῊ., Ζίβοιν. ἔ. Α10. Ὑγ185. 1886, ΝΥ. 49--δ1. Ε΄. δ'αΒε- 
8101, οὐά8. 1851, 5. 100---104, Εν. γαΐον, 46 Αβ. 
Οδάϊρο, 924 8π8 Αγον ΧΥ͂Ι. 5. 110--111. ΥὙΥΘΙΟΚΚου, 
Οραϊροάθθ ἀπ ΤΠΘραῖ5, Κὶ. ον θη ΓΝ. (1801). 
5. 130---144. ὙγαΙάθγοι, 46 ἄθβοῃ. Οβάϊροαθα, 1. Νϑαββ 
1805. 4. Π.|. Τιϑορβοι 18:1. 4. 

Π16 Απ]ασο ἀθ5. δ ϊοϊκοβ βϑι ϑὺ ἰδῦ ἴῃ πόμθαι ἀτϑάθ 5γιη- 
τ 50}; αααρρθ, Αὐϊαᾶπθ ὃ, ὅ84-- -δή. Β᾽. Βυύβο!, ἀθν Ρὰ- 
ΤΆ ]Π]ΟΠΙσταΒ ΟΟΥ 56 ρθη Πθάθηραατθ ἴῃ θη ὃ. ο. ΤῊ., Ορᾷβο. 
ΡΒ11Ο]. 1. 5. 800---964: νρ]. ΗἩ. ἸΚροῖς 1 ΕἸ ΘοἸκθίβθπβ 8 ῃγ0}. 81, 
5. 800-- 8590 πη ἄδσοσθη Εἰ. Ποἰμηβοοίμ, ἃ. ὙΥ1θἀου πϑυβίθ ] προ, 
1801, 5. 480---449. ΤῊ. δ ι5βου, ααἹὰ ᾿παϊοαπάθιηι βιὺ ἀὃ ΒΟ  ΒΘΙ611 
βϑηὐθηίία οὗο., Αὐτὸ 1812, 88 ρρ. 4. Αὑοι 5. Οοπγααύ, 0. 
ΖΑΒ] γα δ] πΙθθ6 ἴθ Βαὰ ἀοὺ Ὁ. σ. ΤῊ., Βοθίανν 1814. 4. 
Νοθθη ἄθη ορίβομοι Ῥαγίζοη (065. 9.1Ὁ--- Ο02) πάθῃ βίοἢ. ν]θὶθ 
ΤΑθάου γὺμ ΘἸΌΒΒΟΙ ᾿ὙΥΊΒΟΠΘΙ ΟμΟμ Ποῦ ὑπαὶ {θυ συ ΘΙ [Ὁ ΠΥ 
ὙγΙταηρ (ν. 18 ἢ. 8598 Β' 120 8... Τθϑὸὰ Ηδαρύϊπμα! ὈΠάοὺ 
416 Ῥβυομοϊορίβομθ ἘΠ νυ] οἰκο] απρ ἀθ5. ΟΠπαγακύουβ σομ ἘΣ ΘΟΚΊ65, 
ἄρββθι. Οὐοβϑαυ ρου ἄσπτοῖν θη Οὐπέγαβὺ ταϊῦ ἄθια γ᾽ ὈΠΟΠ ΘΠ 
ΟἸπατακίου. ἀθ5 ΟἼοσθβ ποο σοἤοθθη ἰδὺ; ἀοοῖ 5πα δι }} αἴθ 
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ΒΙΘΡΘη. ΔΠΡΎΥΘΙΪΘΥ ΔΗΠΒΟΠΔΆΠΟΝ τπα ΟΠ ΤἰκὑοΥΊβ 50 ῃ. ὈΘΒΟΠΊΘΌΘΗ, 
τηῖὐ οἴδηθδσον Ὑ ου]]6 06 ΑἸηρμίατδοβ (Ξε Αὐιβίθιαθα Ὁ Ὁ. ΜΆ]]οΥ, 
ὅν. 110. 11. 5. 90 [). [16 Βομγαμῖζο ἀ6Ὶ ΖΎΤΘῚ ϑΟΒδΒΡ 6161 ἰδὲ 
1η ἀἴθβοθ ϑὐίοια Ὀθυθὶΐβ ΘΙ ΠΙσΟΥ ΤΠ Ξ5Θη. ΟΌΤΟΠὈΤΌΟΠ ΘΗ, ΒΟΪΘΤῚ 
(μθρϑῃ 1. πΐθοῖη 65 ἀπά Αὐήϊρομο: 11. ἄγγελος α. κῆρυξ) ἀϊε Πο116 
(ΟΥ ἰβιηθηθ οἷπ παραχορήγημα Ὀ1αού. 

Αὐβοαθθη γὸὺὴ ΚΑ. ϑοισγοποῖς (ἰΠπθοιὺ (1818), 
ΒΙουιβοια. (διιθειασα 1812. 1824. 1105. 1829), Ο. 6. 
Ηδαρὺ (11Ρ5. 1829), α. Ο. νΥ. ομπϑιάον ({μϑ]ρχὶρ 1894), 
(΄. Α. Ηατνύαπρ (Πμοῖρχιρ 189), Εἰ, Πιύβο] (σαπη 5680]. 
Μοά., ἘΠ] ον ἴθ]α 1859), Η. Υ 611 (ΟἸθββθη 1802). 

᾿ὐθεθοιβοίζαμρθῃ νοι νον (1191), ὕομ (Τ θα σθι 
1818), διάρον (Η8116 1897), Η. ΟἸδιπθη (ΗοΥίονα 1808). 
ΑΡΠΔΠ Ια Πρ θη. (ἀ556 0 ἄθη ἀπρδί.): «1. Η. ὙγδΎθῃ, 

Ὧθ. Αθβϑῇῃ. Βορέ.. οὐ αν. ῬΙΟΘΠ15515, ΟΥ̓ ΠΙΠ ΠΡ 6 ἢ 1889. 
Α. Του 510, ἥρης υπα Κὴρ ἴῃ θη ὅ᾽., «[ἀ}π|᾿5 [8 ῃ10}. 19, 
Ὁ. 408-- -412. Α. Τὶ, ΝΕ ΚΟ 5 πη]. τὰ ἤποιμ. Μιβ. ΧΧΎΠ. 
Ὁ. 100-- 214. Σχόλια παλαιὰ εἰς τοὺς “Ἑπτὰ ἴταὰ ῬΠ1]|ο- 
Ἰοσὰβ ΧΧ, 5. 980--411. Δ. Νῦοκ, ἀθου οἴπθ ρυύῖθοι. Ηα8. 
(ομίῃ. Ριμα. Ο]., Δθβοῖ. Ῥυοπι. ἀπα ϑδρύ.), Μάϊδηρβϑβ 
σγέρο-τοιη. 11. Ὁ. 481---818. 

Βειἐγξρα Ζιι στ κ: Ρατοάοβ, σορ ΠΟ Ίη5Κ1 (ἈΠ ο]π. 
Μυ5. Χ. ΚΒ. 9688.---8608), Ο. Ῥυοα (Ππῖρθοκ 1888. 4. 5. 9 4), 
᾿. Τπηρον ἐπέρα νοι Ορβίγονο, 188, 4.), ᾿ν. ὙΥ οβδύρμαὶ) 
(πο δύϊομθβ θβο., Βυθϑδα 1869), Α. Τά ιρ (ὙΥΊΘ ΠΟΥ 
διὐχαηρθ. 1860, 5. 448 84), ΤῊ. Βευρῖ (Ρ11ο]. ΧΥ͂Ὶ. 
Ὁ. 6004 1{), (Ἱ.Ψ Ὑ Π|ΚῸ (Ραύθυβ 1804. 52 Ρρ. 4.) α. Δ. 
ΤΠ εροΥ νυ. 1---181 Ο. Οοηνδαί, Ηρθυτμθβ ΥΠ1|. 5. 861. 518. 
Υ. 910---849 ἃ. 860-- -8δ08 πὶ Ῥυίδθηβ Βειγᾶρθη, 
ΤΆθΘοΙις 1880. 188. 4.: 215---2561 Β΄. Πιύβοη], Οραβο. 
ΡΠ1|ΟΙ]. 1. ρ». 600 ἢ: 969---119. 6χ τϑο. οὖ οὰπὶ δαπού. 
α. ΙπαοΓΗΙ, [105. 1800. γρ]. Η. βοῖκ, «ἀΠπ᾿5 [8 ῃγ0}. 81, 
Ὁ, δδ8---8ὃ05. Απάᾶργοθ σοῦ Βίομ6] ον (Πμ. Μυ5. ΧΥ. 
Ρ. 298---8509), Ν᾿. Βηρον (Ε. Μυβ. ΧΙ. ῬΆ1]. ΧΙΝ.), 
Α. ΠονΊη5Κ1 ([8}1η᾿8 4810}. {7 τι. 81. Ἡοῖπ. Μα5. ΧΙ,, 
πο} [)6 ᾿υ]δῦηο ΟΥ̓ πΠ6. γϑυβιιατη Αθβοῃ., (οι 1851. 
4), Ἡ. ὙΥε11, Μ. ϑομχιιαὺ (Βμοῖη. Μυβ. ΧΙΧ, 5, 621 
--- 081; Ζερεξιτ. 5, ἀβέγδίδῃ, αγηιη. ΧΥΙ. 5. δδ8--- 686), 
Ο. Ηαϊπὶ (Βμβῖη. Μυβ. ΧΧΙ. 5. 391---558) ἃ. Α. 

4) Προμηϑεὺς δεσμώτης, ααἴσοία τι απ ΟἹ. 19 (. 404 41), 
ΠΔΟΝ ἄθη Ἑπτὰ υπὰ νοῦ 6. Ογοϑίϊο, 1ηἄθτη 65. ϑὐϊοκ ταϊπαο- 
βίθῃβ οἷπ παραχορήγημα ([ν ΚταίοΒ οἄον Ἡδθρπδθβύοβ), τὸ πιο 
Θ΄πθῃ Ὑ0110η ἀγ θη ΟΠ ΒΡ1616:, γογδιιββθῦχί, ΒΟΥ] ΖΙΘ1Ή]10 ἢ) 
 ΘηὐμΟΚο] 5 ΜΆΘΟΙ ΘΠ γΘ5 61, ΘΠ Π10 ἢ 1Π 5ΘΙΠΘΙ ΤηΘ  ΊΒ0Π 6 ΑΠ- 
ἴασθ ππὰ Αὐβί γα ηρ᾽ 510 γῸῃ (61 βοπβδίϊσοῃ Αὐὖ θὲ. Α6. "6- 
ἀδαΐοηα οπὐΐουστῦ τἀπὶ γἱθ] μι θην ἄου 465 ΟΡ ΠΟΚΙ65 ππα ἘΠΑΣΊΡΙ65 
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πϑμογὺ (ἀσγοῃ 5θῖπθ ἀαϊκυν]ο- 6ρ ὑγ]]5οη θη. ὐσορμθη ἀπὰ ἀκαία- 
Ἰοκῦβομθη ΤΎοΟμὅθη, ἄἀθη φοεηροι ἰὐπηΐαπρ ὑπαὶ ἀ16 )ᾳγοῃ- 
ΒΟ στοῦ ἀοΥὺ ΟἼἸΠΟΥ]ΘΟΥ ἃ. Α.: 5. ΒΟΒΒΡΘΟὴ. ἀπᾷ ΥΥ̓ Θβύρῃδὶ, 
ΘΎΊθοῃ. Μοίσκ᾽ Π|. 5. ΧΥΠΙ 1). [θὲὰ8 δύϊοκ παὺ οἷπθ δἰηΐβομθ 
Απ]αρθ: 65. ΖϑυΆ}}Ὁ0 1 αΥγῸῚ 1]16116, ἄθυθι τα] ]ΘΥ̓ΟΥ 616 ΤΟΒΟΘΠΘ 
1ϑὺ, [)6γ ΤῸ ᾿ἰϑὺ {ΠἸΒΘἢ, ἸΘΘ παρ πα οὔ τ μϑίουιβοι, 16 σΆΠΖ6 
Αὐδαγυ πο Κβυ 6156 [Δ 55]10Π16 1 815 βοηϑὺ θ61 Αθβοῃ. Ἠδηα]απρ' Ποὺ ἀδ8 
Θὐάοκ [αϑὺ κθῖπθ, βοπάθση Ρθβομϑ σὺ β᾽0ῃ. (σ8 α16 Ἑπτὰ) πααρύ- 
ΒΘΟΘΏΠΟΗ τατὺ ον 1). ]θστιηρ' 61Π65 ΘΙ ΖΘ 6 ΘΠΘΥΠ6η (μα γα Κύρυβ, 
αἋ65 Ῥυοιηθίμθιβ, ὑγϑ] ἤθη ΔΌΘΥΤΠ815. 6] γΘΊ ΠΟ Ποὺ ΠΟΥ σοσθη- 
ἀρογβϑίθθύ. Αὑο 416 ἃπάθσθη ῬΘυβομθη ὅ1:πα (ὐὐξίοι, ὑπαὶ α16 
ΔΔοιὺ 1π ὙΘΙΟΠΘΥ 85 αϑη28 5ρ16]0 ἀθγ Απίδπο νὸμ ζθαυθ᾽ Ηστ- 
Βομα: ὑπαὶ ΟἸΘΒΘΙ οὐβομοιηῦ αἀυτοῃσϑηριο 815 σου! δ Ὁ 
ΤΎγΥΘΠΙ, σὍ 2 1π| ΥΙαΘΥΒΡΎΟΠ6 τὺ θη βοηβέσθη ὑΠΘΟ]ΟΟΊΒΟΠΘΙ 
Απβιομίθη (65 Π)1οηΐουβ. 1216055 οὐκί σὺ 510} ἀδτδιβ ἄα55 1688 
ΑὐἤἝαβθαμρ ἴτη νγοιύθυθη  ου]απίθ ἀοΥ ΤΎΠΟΡΊΘ ᾿ῃγο Βουιο ὐϊρτιηρ; 
ΘΥΠ16]0 ἀπὰ Ζὰ ΘΙΠθη γουβο πάθη άθη Μοιηθηΐθ πογασδβούζὺ 
γγαχάθ. ἴοιὺ Ὑ  6]ΟΙκου (416 ΔΘ  Πβοῖθ ΤΎΠΟΙ Ργοχηθίῃθαβ, 
Ἰλαιτηβίααὺ 1824: ἀπα: Νεαομίγαρ σὰ ἀογ ϑοαγ ἄθου ἃ. 8686}. 
ΤῊ],, ΕὙδπΚίασ 1820) 1ϑὺ πϑγη]10}} [Θϑύρθϑυθ]ν ἀἀβ5 16 ὐοκθ 
Προμηϑεὺς πυρφόρος, Π. δεσμώτης, 11. λυόμενος (Ζαβδτητηθ 
οἱ Προμηϑεῖς, νιία 19) οἷπα ΤΎΠΟΡΙΘ ὈηΠἀοίθη, ἄθυθ ουβίββ 
δυο ἀ16 νουβομα!άσθησ 465 Ῥγοιηθύπθαβ ἀπσο Εἰ νγθπαπηρ᾽ 
65. ΕθοΥΒ θηἑῃ1610, βόσιθ 416 Απκαπαισπηρ ον Θἰγαΐθ αἰ τ. 
16 ΝΠ] ΖΙ ΘΠ ππρ' θυ β 6] θη, 416 Πθβϑίαπρ, οπθμϑ!} ἀν Πρ. δεσμώ- 
της, πϑοϑὺ ἄθῃ ΒΘαΙπριηρθη ππΐθυ ἀθπθη ἀ16 Βοίγοιπιμρ δου το σ 6 ἢ 
ψογᾶθ. [»6γθη ΕἸ ]Π]απρ, ἀστοι γα κ]65. ἀπα ΟΠποίτομ, 1] θῦθ 
ἄδθη [πη] ἐ65 ῬοΠ] ϑδδύϊοιςθθ, 4150. ΖαρΊΘΙοἢ. α16 Ὑ᾽ υβο παρ 
τὺ ζθιβ, σὍρθη Ὑγ6]Π6 ῬΎΟΤη. 1π ἄθιη (ου μ] θη πη) ΜΙ ο]βυϊοκθ 
ΠΟΘΙ γ0}} οΥπητησθη ΤΎοΐζθα 1δύ. [285 ἀθπϑιθυθ ἴθ. 8116 416886 
Ῥαυπκίο, βοσθ ἀδθου 416 Ταξογαύασ, 5. 1ἢ τη ϑίηθιῃ Ῥγορυ πῆμ: []6 61 
65. Αθβοῖ. Ῥυοιιθίμϊθ ππᾶ Οτγθϑίϊθ, Τ θιησοη 1801. 4. 5. 1--18. 

: Αὐβράθθη σορ ΒΙομΠ6]4 ((ὑδια υᾶσο 1819, 1108. 
1822), α. (. ὙΥ. Βομποιάον (μοῖρ σὶρ 1894), α΄. 1΄. Βομό- 
ΙΔ (ΟΥΊΘΟἢ. ὑπαὶ ἀθαΐίβοῃ, Οτοιίθτν. 1844), Ῥα]οΥ 
(Ποπάοῃ 1846), Ἠαγύαμηρ (σΎΊθ ἢ. τ. ἀθαΐβοῃ, [ΘΙρΖὶρ 
1852), Α. Μροίποιτθ (οὰπὶ 56}Π0]. τηρᾶϊο., Βϑυ]η 189), 
Η. ὙΥ 61] (ΟἸοββθη 1804), 1,.. Βομυαὺ ({. ἀθη Βομα] σΘΌΥ., 
Βου]η 1810) ππὰ Ν. Υ ροϊοη ({. ἃ. ϑομαρ,, μοῖρ σὶρ, 
ΤΘαΡΠμοι 1812). Ἐκ τθο. οὖ οὰπὶ ρυδοί. α.. ΠΙ ΠΟΙΗ͂Ι, 
1105. 1800. 

ΑΡΜΔΒΑΙαπρθη. χα ΤΟχυκυικ νοπ Εἰ. ὙΥΊΘβθιον (Α6- 
γϑυύβασα, Οδὐθίπσοη 1848; ΡῬΙΠ]οΙοριβ ΓΧ. 5. 110 ἢ. 
Οὀύθπρον Τπ4. θοῦ. 1800. 4.), Βομόμιαμη (Οραβο. 1Π]. 
ν. 81-- 04), Ποϊδὶς (Οριβο. ΡῬἈ110]. 1. ρ. 918---998), 
απ (Ρτοπι. ὅ20- 028, Ποβίοοκ 1874. 24 ρμρ. 4.) α. Δ.. 
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ὕθρου ἄθῃ πΠα]ὐ τι. 8. γγ. 8. ϑββϑυ ΥΥ 6] οἰκου 5 ἀῃιρσοϑῖ. 
ΘΘΠΥΥ. ὑπαὶ Βϑί που στ ΊΘ ἢ. (ἀοὐέου]θηγα 11. 5. 240 ἢ: Β61]]- 
τηϑπη, 46 Αθβοῖ. ἐθύμιομθ Ῥγοτϊηθύμθο, Βυύθβίαι 1899. Α. 
ΒΘΌΘΥ ΘΟ, παρ 6 1855. σοθντ. (Βγαηβοηνγοῖς 1859) ΤΥ, 
5. 129 ὶ 6. Ἠουιδημη, 46 Ῥτοιη. Α6., 11ρΡ5. 1840. 4. 
Η. Κροῖς, ἀθὺ {πμ60]. ΟΠπαγακίου 465 ἄθαβ ἴῃ Δ 6. Ργοιηθ- 
ἐμπθαβ- ΤΥΠ]ΠΟΡΊΘ, ΟἸοκοίααὺ 1851. 4. Βοπότπδημ, Οραβο. 
ΤΠ]. ν». 9ῦ---199, απὰ Νοοῖ οἷη Ὑγοτὺ ἄρον. Αθ. Ῥύομι., 
Οτοιΐβυνα!α 1859. Η. Κύρμϊν, κδάθιι. νουίγεσθ ἀπά 
Πδάθῃ 1 (Δύσγιοῃ 1859). 5. ὃ Εἰ ὟΥ. γΊβομου, ἄδθον α16 
Ῥτοιηθι πουβίγαρσθα!θη (65 Α6., Β856] 1889. 4. ΥΥ. Ματοο- 
σεις, 46. 6. Ῥσοιι., [) ββοιάοσῇ 1805. 4. ᾿ὶ, ὙΥ εβύρμαί), 
Ῥτοϊθσοιηθηδ, σὰ ἄ6βοι. (1869) 5. 201.---224. Ο. ΒΙΌΌΘΟΚ, 
αὰδ Α6. αὔθ 1ῃ Ῥγυόμη. ἴα}. ἀν ΥΌ1ὰ ΘοΙμροδιθυύ, ΒΘΥῚ 
1809. 4. «. ὕδοβασν, ἀον Ῥγομι. ἃ. Α6., Μαυραυγρ 1800, 
Ρ 1. Μογοῦ, ἄββοῃ. Ῥγοιη. 4τὸ ἴπ ἰοθὺ ΔΡῚ νἱάθαΐίασ, 
Βοππ 1801. Β. Εοδββ, 46 Ἰοθὸ 1ῃ {πὸ Ργομι. ἃ}. ΑΘ50}. 
νἱπούαβ δῦ, Βοπη 1802. [{6 061 416 βοθῃῖβοῃθ [)81- 
βίβι απο 5. δ0ἢ 45 ῬΥΟΡΥ. γορ (ὑὐ. Ε΄. ΜΠ (ϑἴααθ 
1811. 4.) ἀπα Υν. Οὐΐο, «αϑοβύϊομιθβ 46 ῬΥΌΤ. ΓΘ 506 108, 
Βουλη 1812. 81 ρρ. 

δ: -Π) Ὀρέστεια. οὐοΥ 416 Τταρόάίθη ᾿“γαμέμνων, Χοηφό- 
ροι. Βὐμενίδες πορϑὺ ἄθπι (ποῦ οὐ μα] 668) δαύγγαγαπι, Πρω- 
τεύς, ἀὐυΐσοίῃνῦ ὑπαὶ ταῦ θη ουβέθη ΡΥΘῖβ6 σοκτυοπὺ Ὁ]. 80, 2 
(458), ἄρχοντος Φιλοκλέους, ἐχορήγει Ξενοκλῆς Δφιδνεύς (Ατρ. 
οοα. Μρα.), --- 416 οἰησίρθ δα τΠ5 Θ᾽ ΘἸΚΟΙΠ 6 Π6 ΤΥ]ΟΘΊΘ, (ΘΓ 
Αρϑιηθυηποι ΠΟΘΙ ἰθο 1655 ΠΟ γἹ ἢ 1ρ᾽ ἀθτοἢ βθίπθη (θα κθη- 
ΘΘΠα]ῦ. 16 ατοὶ δ ζοϊζθ ὉΠ] θη οἱη συιβδιητη θη δ σΘη 465 Δ ΠΖ68, 
ἀθββθη ΘΙ ΠΖ61Π6 6116. ΘΙ ΠΘ 61 ουσϑηΖθι πὰ γογαπβϑϑθύζθῃ ἀπα 
γῸΠ ΘΙΠΆΠΑΘΥ ΠῸῚ ἀΠῚῸἢ ΟὙΌΞΒΘΥΘ ΖΜ ΙΒΟ ΘΗ τη 6. (6Υ οὐ σο- 
ἐγθηπηῦ 51Π4 8415 βοηϑὺ Αοίθ ἀβββθίῦθη [)γαπιαβ. [}16 ΤΎΠΟΟῚΘ 
ΡΠ οὐ βουατῦ 611 ΘΙ ΖΊρ 5. [)ΥΔ 18, ΤῈ] ὙῸΠ ΟὙΟΒΒΘΥΘΗ [}]ΠΠΘΗΒΙΟΠΘΗ 

᾿Π 4]5. 416 σου Ὁ ΠΟ Π6π. [)6Γ ἨδΠα]ππηρ πΘ 0 νου! 6 116 516. 5108 
50 6Δ6Ὧ85 (ΛὍΓ Αρδιηθη 0) 616 βου] ἀππρ ἀον ΚΙγίδθιηπθδύγα 
οπμϑ]}, 485. συγοῖύθ ὐοῖκ ἄθγθ Βοβίγαίππο ἀαγο ἢ Ἰῃγθη ΟΠ 
Οτοβίθβ, ΔΌΡΥ ἀδηηϊῦ ΖΙρΡΊΘΙΟη 416 Ὑ βου] ἀσπρ 65. ΘΟΠΠ68, 
ἀα5 Ομ] αϑϑϑυος ἀπ 6416 Οὔππαηρ 465 Ογθδίθθ. [)85. οὐβίβ 
Οὐοκ ἀγοῦ 5100} ΨΟΥΠΘΉΠ]ΟΝ ττὰ (85 ΟΥ̓ 0155. ΖΦ ΊΒΟΠΘη 
ΘΟΒΙΟΚΒΔ 5 ϑυτησηπηρ' πΠα ρΡΘΥβΌ ἢ ΠΟΠοΥ ΥΥ ΠΠ]Θηβίγθιμοιῦ: 416 θΘΙ θη 
ΤοΙρθ μάθη. ἀΡ6Ὶ Πα ΌΘΠ οἰπθ (Ὁ]]Π1519π ἀοΥ ῬΠϊοηΐθη. Ζιπὶ θρθη- 
βύαδμαθ, [)}16 Απ]ασο δῦ Ῥ6Ὶ 8116 ασϑὶ οὐ ϊοῖσθι. γθϑθηί] 0} ἀ16- 
56106: 6465 Ζου8}}Ὁ0 1ἢ ὯὙῸ] Αοἴθ: ΔΌΡΥ ΠΙΠΒΙΟΠΌΠΟἢ ΠΟΥ Αα8- 
Τὰ σαπρ ᾿ϑῦ ἀοὺ ΑΘ ΠΠΘΙΉΠΟΙ ἘΠ ΘΙ ]ΘΙΟΒ]10} 45 Ροαθαϊοηάβίθ, 
ΘΟ ἢ. 8 ΟΥΡΤΘΙΘμ θη ΟΙ πδ ΟΠ θ. ππα ἐϊο βιππῖσθη (ΠΟΥ 66 7Ὲ. 
θ)16 ΟἸοθρπουθη 5᾽ηΠ4 ἀδαθτο! τηθυϊευν χαῖρ 455 516 ΟἹ οσθημοιῦ 
ΘΘΌΘα 416 Αγ (6᾽ ΟἿΘῚ ΟὙΟΒΒΘ ΤΥΔΟΊΚΘΥ 8] αθηη56 ] θη ο 8 
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Βοππ. ὃ. 18ῦ---216), Ἐ:. Βογομαγα (46 ρᾶγοᾶάο, Βου]π 
1862. 4.), ΕΝ. Βοος (4. Ῥαγοάοβ, ΡΒΠ]οΙοριβ ΧΧΎΤΠΠ. 
5. 216---226), Η. Μουκο] (σὰν δββοι. Κυθκ ἃ. ΕΤΚ]., 
Θούμα 1865. 4.), Κ. ατοββ (Βυδμάθηραγς 1866. 4.), 
παι Μά]1ον (υ]απρθη 1801), Ν. νΥ θοκίθιη (δα ΟΠμόοθρῃ. 
οὐ ᾿παπι., ῬΒΠ]ΠοΙοσιβ ΧΧΥ͂ΠΙῚ α. ΧΧΙΧῚ, 4. Α. Ηδπηῖηρ 
(46 ν. ὅ40---ὅ8ῦ, Ἠοβίοοκ 1868), Ἡ. Κοϑοκ (χὰ νυ. 214 
--- 2906, ϑομβίοδνις 1808. 4.), ἘΠ. ΜΘΏΠ115. (Ζ. ουβύβῃ ϑἰαβι- 
τηοσι, ΘΟ απ ρυτρ 1810. 4.), ἄνγοῖβιι (Οβίσοτο 1811. 4.), 
0. Ηδηβο (Κυϊίίβοιθ ΒΙβύίευ 1, Ἠδ81Π6 1812, 5. 1---ὅ8). 

Ζα ἄθπῃ Ἐπισηθηϊ465: Β'. ὙγΊθβθίον, Οομπθοίαπϑα, Οαδὺ- 
ἄησοα 1899. Τ. Ἡδαοπθπβίθιμ, Ῥυόρτυυ. σοσ Ααταὰ 1840 
α. 1805. 4. Ἐ.. γΥαπάον, ατίσησηα 1884. 4. Ἐν. ΘΟ μα] ύΖα, 
46 τὸ βοθηΐοα ἴῃ Α6. ἔπαχη., ΟΟΙ το 1859. 4. Β'. Ἠοῖτι- 
βοϑίῃ, 46. βοθπᾷ ἴῃ ρᾶγύθ Εϊαχη. αὐ θη! θ 81 ΠῸΠ τηπίαΐα, 
Βοηπ 1810. 4. 1)ὲ λαμ. ρατοᾶο Α. Ποββρθοι (ΒΥΕΒΙ. 
1859. 4) υπὰ Κα. Μᾶμπο)] (ΠΗ4116 1811). Α. ΒοΒΒΌΔΟΙ, 
Ὧθ Ῥαπι. δηὐ που 5, Βυθβίαα 1800, 4. Πὰ. Θομυῦσα 
(αά ν. 1---298, Κὐπιρβθουρ ἴ. Ν. 1818. 4.) Ῥραΐβοι, 
ταῖῦ ἘΠ]. τι. ἄστη. νοι α. Εἰ. δομόσηδημ, Οτοιΐϑυγα]α 1845. 

Αὐβραῦθη 5 τα τ Ὁ] ΟΠ ΘΥ Θὐΐοκα ἀθ5 Αθβοῃ.: ἘΠ. 
ῬΥΪΠΟΘΡ5 σοὰ ΑἸάα5, νομοῦ. 1518. 8. θάνοι ΔΌΠΒΠρῚσ' 
ο(. Α. Τυσηθῦι, Ρατῖβ 1002. ὃ. ΝΟ Ὀθββοῖπ Ἠᾶβ5., 
ΔΡοΥ ψ]ΠΚὕυ 10}: δα. ΕῪ. Βοθουίθ111, νη. 1052. 8. Ὑρ]. 
ΜδγοΚβΟμ ΘΗ ], ἩΠποῖη. ΝΒ. Ν. ΒΝ. ΒΚ. 1604 Εἰ ο]]- 
βύξ ΠαΊσΘΥ ὁ. Β6Π0]. ἸοΘῸ}}. Ῥ. ὙἸούουΙ οατα δα. Ἡ. Θύθρ ἢ δ1πι5, 
ῬατΒ 1551. 4. ΥΥ. δπΐον, Αγ. 1580: 19. στ΄ δ᾽ |5]: 
ὁ. 5680]., ἔγαστα. οὖ οοιηπι. ΤῊ. ϑὕαμ]611, Ποπάοι 1669. 
ο].: ἑουυροί σὺ οασὰ ποῦβ ναῦν. οατσ. Ο. ἀ6 αι, Ηδδρ; 
1140. 2. Υ0]]. 4., βΒονὶθ ἴῃ ἀθυ Ρυδοῃίααβοαθθ νομ ὃ. 
Βαυΐευ, Οδπίαρτν. 1809---1Ὁ. ὃ νῸ]]. 8. Τταρ. δ ἔταρτη. 
τθ0., ναχ. Ἰϑοῦ. οὖ οουηση. ρϑυρθύπο. 11]1., 56}Π0}]. δαϊθοῖύ Ο. 
6. δοιμιν, Η4116 1182---04. βοα. Π 1199---1801. οα. ΠῚ 
1809---1822, ὅ 01]. Ἠδπάδαυβο. 1800. 1821. 1η 2 0]]. 
αν. οὖ 1αὐ. Ὀγθυὶ δῃποῦ. 1]]. Ε. ἩΗ. Βοίμθ, 1205. 1808. 
1890 ἡ Κυΐίβοιθ Βοιγᾶρθ νοὰ ἢ. Ῥούβοῖ ἴῃ ον Εα. 
ΟἸαβο. οὔδὺ Τιομα. 1194. 1806. 2 ΝΟ]]. Το. ᾿πέθρυδηι 
Ἰθού. ναγϊοίαύθη ποίαθαθθ 841. Δ. θαυ, 85. Ὑ0]]. 
Τ1ρ5. 1825 ἐ Ῥασὰ Ἰμϑχίθοῦ Αθβομγίθαπι, 2 Ν0]]. 1105. 
1880 ἡ Τοχὺ σοι 6. Ἡ. δομδξου, 1105. 1827. Βρδ- 
Ῥειθπμῃρ νομ ὟΥ. Πα ου 1π βϑίπθη Ῥοθίαθ βοθη]οὶ ΟΥ̓ ΘοΙ, 
1105. 1880, Οχοῃ. 1851. 4., υπὰ Οχομ. 1892 ---1 895 
ἴῃ. 6 Ο]]. ὃ. (πορϑὺ Αππού. ᾿ῃ. Αθβοι. 1842). ἘΠ. χαϊηΐα, 
1105. 1801 ἢ 4. Ταχὺ νοῃ ἀθιηβο]θοι, [Δρ085. 1821. 1880. 
1851. Τὰ ον ΠιΔούβομθη Ῥδιηση]αμπρ; (64. Εἰ. Α. 1. Αγ ΘΗΒ, 
τοῖῦ Κορ}.), Ῥαχὶβ 1842, Προ. 11}. Ε΄. Α, Ῥαΐου, 2 Υ0]].. 
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Οδπίαρτν. 18460---1851. ἸΚυιθβομο Ηδαρίδυπσαθα α16 νὸπ 
α. Ηδυγπαπῃ, 2 0]]., 11ρ5. 1852 ἀπά (Βα. ΠῚ Βοτγοὶ. 
1809. ὙΕῚ. 416 ἔβοο. νοῃ Κδυβϑι ἀπα ΘΟ Π1]16υ, ΜΠ οΥ 
98]. Απ. 18ῦ9, Νυῆ. {0---862. Ὑν6Ιοῖκου, θη. Μυβ. 
ΙΧ. 5. 1190---216 υπά Ργϊθη, οράβ. ὅ. 211---240. 892 
-- 421. ΚΙΘΏΙ, Μπριθόβυπ 1]. (1858). ν. 899ὅ--- 911. 
Ημ6ο. δαποῦ. οὐἱῦ. οὖ δχϑρ'. 841. Η. νΥ 6811, 2 νο]]., ΟἼθββθῃ 
1861. Ἐροαϊίοά τῖῦῃ 8 ΘΠΡΊ ΒΗ Οομημηθηΐαυυ Ὀγ ΚΕ 
Α. Ῥαϊον (Ποπάοι 1810). ΑΘΒΟΉΥ] ααδθ βαρδυϑιηῦ [ἢ 
ὁοα. Τιαπγοηύ. ρα. ᾿. Μοὶ, Οχίοσα 1811. 

ΟοἸ]Θούαπιθα σοῃ Εἰ. .. ΑὌτβοι, Απιπηδάν. δα ἃ 6βοῇ,, 
Μεάϊονῦ. 1149. ἅπο}}. 1165 (2 Νο]1.)};: πηὺ ϑύδῃ]θυ 5 
ουισα. τ. ται Επηθπα. νοη Βοῖβῖρ γϑυθιπὶρὺ 1πΔ ἀρρᾶ- 
ταῦαβ οὐἹῦ. οὐ οχϑρ. ἴῃ Αβθβοῃ., Η8}16 1892. 2 011]. ΒῪ. 
Ηοιτηβοοίῃ, 1: 416 ὙΥΙΘἀθυ θυ βίθ! !ὰπρ 46. ΠΥδΊηθη. (165 
Α6β6ῃ. ἃ. 5. νγ. Π 16 6116. Α15 ἘΠη]οιθαπρ' Ζὰ ΘΙ1161 ΠΘΌΘΗ 
Ἐδοθηβῖοι ἦθ5 ἄθβοῃ., Βοθῃ 1861. ὅ00 5.: 1: 416 1η- 
αἰτθοίθ [{6Ὀθυ]1οοσαπρ 65. 8 Όβ6ῃ. Τοχίθθ, Βοππ 1802: 
ΠῚ: Κυιβομο ὅὕπαϊθη σὰ ἀθη ουθοη. ΤΎΔΡΊΚοση, 106. Α ὈΤ}]., 
Βομη 1800. Α. Μδοίποκο, ῬμΠ]οΙοσιβ ΧΙΧ. ΧΧ. Τὶ 0. 
ΟΒνγοσαύ, ρῥΒ]]ΟΙορΊβοθ ὐπαϊθη ΠῚ (Μάμπδίον 1869). 
ὟΥ. Βοτιπδημῃ, πδθβύϊοπθα θβοῃ., Οοὐπηρ, 1869. Ν. 
ὙΥ ΘοΚΙ θη, ϑύμ θη. σὰ Αθβοῃ., Βου]η 1872. 118 5. 

Τ]εθουβοίζαμπρθη σὸρ Β΄. 1,.. γορ ϑίο! ρους (Ηδῃι- 
Ὀυτρ 1802), Ἡ. γοθ5 (Πβιἀθ]θεγρ 1820 «. 1899), .. α. 
Ῥγόγβθη (Βου]η 1892. 1841. 1868), «1. ΜΙποϊκντὺς (υαϊ- 
σαγὺ 1845 ἴῃ 1 Βαομη.: Μιπιαίαγαθδρ., Θὐαϊίο. 1851: 
ΟἸ6585. ἃ. Α10. 1859), «΄. Ο( Ῥθόππον (Θὐαῤέρσατ 1854. 2 Β46.). 

α Θιομύθυιθομον (ΟΠ ατοκύου. 

ἘΠΠΘΥ ΘὙΌΒΒΘΙ. Ζ6 10 ΔΙ ΘΠΟΥρ' ππΠα 61 ΟἹ ΖΘ ΠΥ Υ ουὑγϑίθυ 
ἀοΥβθ] θη. Ζοὶσὺ ΑΘ. 8415. Μίθηβοιβ. ψῖθ Κα ἀπβύϊου 415 Οὐππάθιρθη- 
βοῆδν Οὐοββαυ κοι, 166 816 Παἰθαηρ, δα]θη ϑύο!ζ, θυ γοη 8118Π| 
(ὐϑιπθίηθη 5168}: ΤὈγη ΠὉ]0, 4116π {8 ]ΒοΠ θη. Θομτηθιοκ νϑυβοβηηϑ ύ 

ΟἀΠπ6, ἀ6η οὐπαρθηβύθη Ζ1616η χιροναπαύ, δὰ ἄθη ΗἨΌΠ ΘΗ ἢ6Υ 
ΜΘηβομΠοῖῦ ἀδ 1 πβομτοιίοῦ. 16 πΙθατιρθη Ὑ οὐβίθ ]Πμρθη (65 

“ΟΙΪΚο5 σορ ἄθγ Οοὐϊποιῦ ἀπ ἀθν Αὐΐσαθθ 465 Μϑη ΒΟ ΘΗ] ΌΘΠ5 
᾿ς ργϑοίχὺ οὐ ἀὍ ΠΟΥ ἀαγΟἢ ΤΘΙΠΘΥΘ, 5] Ὁ0Π᾿ΟΠ 616. 

γ6]. 6. ΒΙὔτμηπου, ἄθου 416 1466. ἀθθ οι] Κθα]}85 
1ῃ. ἀθη Τυαρόαϊθη 465 Α6., Βουη 1814. Π, Ἡ. ΚΊαυΒθη, 
ΤΗΘο]ορυχσηθηα; ΑΘΒΟΠΥ}], Βοπη 1829. ἢ. Ἤδγπι, ἀ6 
ΤΟΥΤῚ ΕἸ] πδιτιτη ἂρ. ΑΘ. ΘΟ Ἰοίομθ, Βου]η 1849. ϑύδοϊκο, 
᾿Απαθαῦ. οἴπθυ 8680}. ΤῊΘ0]., [ἀπ᾿ Φ 8.0: Θαρρ!. ΧΥ ΤΠ]. 
5. 408---4859. 6. Ἠαυρὺ, Βεϊϊαρ σὰν ΤἼη60]., 465. Α8.; 

Ω Ἂ 
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Βάαϊηρσοη 1880. Ῥηρυ. ΝΕρΙΒΌδοι, πϑομπουηθυ. ΤΠ6ο- 
Ἰορὶθ, Νσγπθογρ 1851, «. Β. 5. 401 ἔ ἘΠ ΡΙαΐπου, ἀδοσ 
α16 1ά66 ἀθὺ (ἀθυθομρκοιῦ θ61 Α6. ἀπᾶ ὅορῃ., [μϑἱρζίρ' 
18ῦ8. ὙΥ͂. Ἠοβιηδπη, 468. απὰ Ἡδγοδοῦ ἄρον ἀθη φϑόνος 
ον Οοὐϊηθιῦ, ῬὨΠοΙοσαβ ΧΥ͂. 5. 224---2600, απ: ἄδ5 
γΥ αἰΐδβῃ ἀδθὺ (ἀούποιῦ ἴτὶ ΜΘηΒΟΠμΘΉ]ΘΌΘη, πο ΑΘΒΟΠ. 
τι. ΞοΡἢ., Βου]η 1809. 4. (ΡτορΥ. ἀ65 ΟΡ ΒΙ Πρ ΤΠ ΒΙ ΤῊ Β 
Ὁ. 190--44). 4. Κι, αὰδθ Ὧἂὸ αὐδηΐα 510 1ηῦοῚ ΑΘΒο}. 
οὐ Ἡογοαούατη οὖ 0151 ΟΡΘΥΌΙΙ οὖ ΤΘΙΠΡΊΟΠΙΒ 511η1]1- 

᾿ πο, Βτθβίαι 1809. Ε᾿, ὙΠ] υσβκῖ, 46. δηΙπηασττη ροβὺ 
τηογΐθιῃ βασι ρα Αθ., Μάμβίον 189. 4. ἃ. Ὀγόηῖο, 
416 5100]. απα τ ]Πσ]ῦβθη.  οὐβύθ ] πηρθ 465 Α6., ἴῃ ΕἾΘΟΚ- 
Θβθη5 9881}. {. ῬΏ11Ο]. ϑαρρ!. ΤΥ. 5. 1---ὅ06. “ππρ, 
6 [αὔο δβόμυ!θο, ὐπιρθθοσσ 1802, δ4 ρΡρ. ἢ. Καυδῇ, 
46 Πουηηατη ρθοοδῦβ αα14 ΑΘ5οῃ. ἀοοθαύ, Η8116 186. 
ἘΠ. ΒΌΘΠΠΟΙΖ, 416 5100]. ΥΥ ο] ϑηβοπασθππρ 465 ΡΙπα. ἀπᾶ 
Αθβοῃ., Πμϑῖρχὶρ 1809, 5. 125---200. Ἡ. Ῥίηρθβ, ἀ68 
αἰνιηᾶ ΤΟΙ Πυϊηθηδγιπὶ ἃ. ΘΒο. τποαθυδίομθ Ϊ,, 
Βϑηβηθιμη 1811. 4. 

Ααῇ ἄθι ἀδριθίθ ἀν ἹΚπηϑὺ ᾿ϑὺ Α6. ἀθὺ δι σθηύπομθ ΘΟ ΠΡ ΕΣ 
πἀπα (ἀθβοίζσθθου ἀδὺ αὐθίβομθη Ττυαρῦα]θ. ὥθιηθ σϑηϊα 6 σαί, 
σοίγαρθη 0] ΘΙΠ6 φοιϑύρ θονγθοίθῃ οι, Παῦ 1Π ΘΙΠΘΥῚ ΥἹΟΥ͂ 
Τθοθημ]6 1. ὉΠΒΡδμΠΘ θη [ΟΠ θυ  ρ]κοιῦ α16 ταρθα]θ ἃα5 
ὉΠΒΟΠΘΙΠΡαΙη. Απΐβηρσθη χὰ 61Π61 ϑύπίθ θη ροΟΥ ΠΟ Όθη δα 
ὙΧΘ]ΟΠου 16 ΝΘΟΒΙΟΙΘΘΙ ΠΤ ὙγΘ Ιου σὰ σΘ ἤθη. Ὀγϑαοιθη. [)61| 
στόββουθη ΘΥΠ6 ἀπα ἀοὺ ΠΌΠΘΥΘη ᾿ππογθῃ Βοαθαύαπηρ, 418 ἀαγοι 
1ππ 16 Τταρθα18 οὐ 16 ]0 Παὺ ΑΘ. βομοι ἀα5 Αθαββουθ ἀθν ΒΌΠπθη- 
δἰ τ]ο απσθ. θη βρυθο θη οϑιηδοηῦ: 51Π6 ἀ0}), γΘΥΘ ΘΠ ΘῈ. τοῦ 
ἄδι βρβψθιθη Υ θυ υο ]κουητηππηρ, 61656]06πι 61 1Ππὶ ΠΟΘ ΘΙ ἴθ ἢ 
(9. Βδοιιηηουγοάί, 46. ΑΘΒΟΠΎ] τ βοθηΐοα, [Πϑοηὺ 1848. 1851. 
1808. 4.), 80 Ππαῦ ἀΟΟ ἢ οἱ σιιουϑὺ (61 ἔπιββθυθη ΕἸ ΓΒΟΠΘΙΠΠΠρ' (61 
Αοἴογθῃ ἀαγο ὥὄγγιηα ππα Κούμυμη οστόββοσο ΥΥ̓ἀσαθ γϑυ] ΘΠ θη, 
α16 Οὐ μοϑοκ νου οϊποσὺ, α16 ΒΠη6. ἀρ] ΒΒ 6 1 οοϑί  οὺ, πῇ 
Τυδοογαύϊοθ ππᾶ ΜδβομΙ θη θθθη. ὈΘβοπάθθ Αὐἰηουβαχηκοὶῦ 
γουοπαοὺ: 5. γιῦ. 15. Αὐπθη. 1,990. Ὁ. 21 Ἢ, θυ. Α΄’, Ρ' 8 1 
ῬΕΠΠ] ον. γ. ΞΟΡΒ. Ἱ, 9... συ. ἌροΙ. ὙἹ, 11. Ὑηῖν ΠΡ τον 
Ὑ 6 οκου, ΤῊ]. 5. 64. δ15, Α. Βοβομαᾶθιβ ψ] ΘΠ ὔρ᾽ ἈΌΘΥ ὙὙῚ 16 
ἘΠπ στη οἰημθ5. χυγθιΐθη ΟΠ ΒΡ ΘΙ ΘΥ 5, ὑυΟα 0 ἢ} ουϑὺ 65 τπῦρ- 
ΠΟ πυχᾶθ ἄδβα ἀν Ὑ ουγαρ' 510} ἃὰ5. 61 ΘΡΙΒΟ 6. ΥΥ̓ 6186. Ὁ]05 
ΒΙΘΟΘΒΒΙΥΘΥ, ΠῚ 510} ΔΌΘΙ ᾿γΓΊΒΟΠ 6. Μοιηθηΐθ σὰ (67 ἀγδιη ΒΟ ΘῈ 
465 οἹθ ομχοιθίροη αδρθηβαῦζθθ ον αἸΔ] ΟΊ βοποη Πθάθ ππὰ Ηδηά- 
Ἰὰπρ ΘΥΠῸΡ (Ἀ. ϑο0}1, ΤΠ θθη. 468 ὅορῃ. ὅ᾿. ὅ1).. Αἄ6. μαῦὺ δῃ ἀν 
5..6116 ἄἀθ5. ΟἼλουβ, νυ] Υ 15. ἀδ1η 4ἃ5. ἀομηπθγθπθ ΕΠ]θτηθηῦ 
σΘΎΘ56Π. ταν, ἄθη ΠίΆ]ορ χα Ἠδαρίβδομθ σοιηδομῦ (τὸν λόγον 
πρωταγωνιστὴν παρεσκεύασεν, Αγϊδίοῦ. ροού. 4, 15), ἄθη ΔΑπ- 
{Π6 11 σοι ϑομδαβρίοῖου παπᾶ πον [οϑῦ ἀροδογθησῦ, 416 ΟΠοΥ Πάδου 
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δ οἷπ ὈΘΒΟΠμΘΙ θη 65 Ναβθ φασοκρο σὺ πη σὰν Ηδπα]αμρ ἴῃ 
ῬΙδητηβββισα ΒοΖιθμαπρ σοβούχζύ. Ν ΘΠ βύαθιη νυ γῸΠ ΘΙ ΠΡΥΘΙ ΘΠ ΔΘΥ 
Βεοαδθαΐαπρ 4855 Α6. α16 ΕΠηΖο] ἐσαρ 416 ου νυ θιύοσθ ΖῸΥ ὑγαρΊ ΒΟ 6 
Τοίγαιορῖθ, ἀα5. ΘΙ ΠΖ6]η6 ἘΠ ]ΘΌΠ155 σὰ Θἰπθῖη [26 06π, οἷ Εουύ- 
Βοισιθῦ προ Πν ὙγὙ16 σοὶ [1646 Ζι1 ΘΟ ΙΠΡΠΟΠ16. ὥθὶπθ ἥ ο α 
να] 6. 6. ἀπθθυσιθρθηα ἃτπι5 ἀπ ΘΡΊ ΒΟ θη. Υθ158 (5. ορϑη ὃ. 8 Μ.), 
ἀΔΠῈν οἵ τὰς αὑτοῦ τραγῳδίας τεμάχη εἶναι ἔλεγε τῶν 
Ομήρου μεγάλων δείπνων (Αὐμποπη. 11]. ρ. 841 Τὰ τοῦ Βομποῖά6- 
νη, ΡΒΠΟ]. Ὑ1Π|. 5. 180. 158). ΝΕ]. Κα. α. ἩδΡ]ου, ἀϊ6 ἐγαρ. 
οῖα ἀθθ ἀθ. απα (65. ᾿μασ,, γθβάθη 1809. Ῥυσυ. [16 Οβκο- 
ΠΟΙῚ16 δῦ 1ἢ 56ΊΠ6η ὐϊζοκθη ποο σομ αἰψου τ] π ον ἘΠ πη δ ἢ- 
πιοῖῦ; ἀογΣ Βαὰ βύγθηρ ΒΥσΩΙ Θ γΊΒ0}. 

Η. 611, 46 1Ἰὰ ὀοιπροβιθοη. 5πυτηχηόίτπιθ ἅπι ἀϊὰ- 
Ἰοσαθ ἀδπ5 165 ὑγαρόαϊεβ αβοη., Ῥαγ]5 1860, ἀπ: ἔθου 
ἀ16 ΟἸΙθάθγιπρ 465. ἀγδιηδ βομθη Βιθοϊ αύνα 61 Δ6., ἴῃ 
ΕἸ ΟΚΘΙβθπΒ {ΠΥ}. 19, ὅ.. 121 -- 151. 886---8598, Ἡ. Κϑοκ, 
Θ᾽ 5. 81, 5. 848---δὃδϑ. ἀπὰ ἄασσα Ἡ. ὙΥ611, ερά5. 88, 
Ὁ. ὁὐτ -402: γρ]. οραβ. 81, 5. 108---101. 389.-- 892, 
Β. Νάκο, Βμϑῖῃ. Μὰ. ΧΥΤΙ. 5. δ08---811. Ἐ.. Μαγέϊπ, 46 
ΤΟΒΡΟΠΒΙΟΠΙῚΒ ΟἸΥΘΙΌΙ ἂρ. ΑΘβοἢ., Βου]π 1802. 4. δαά- 
᾿ιδα8, 46. Αθ80}.. ΒῃΠοΠοση γὑ 115, Ττορίον 1804. 4. Τ]οθου- 
Βιομῦ νομ Ν. ὙΥΘο θη, ῬΏΠοΙορ5 ΧΧΧΙ. 5. 155--- 140. 

016 Απ]αρθ ἀδὺ ΤὙΠΟΡΊΘΙ. Ὑγ18 61 δἰ μζθίπθη Τταρδαϊθη ᾿ϑὺ 
ΒΟ ποῦ πα οἢπθ αἀταπηδίβομθθ Π 1561 οάου Ομ πη ηῖ855. Πὶ 
ἀοπ ΤΎΠορΊΘη. ὈΘίοὶσὺ ΑΘ. συ ]10}} 416 παὐϊ 1656, ἀατοι 
ἀοπ ἰοῦ βοιϑὺ σϑροίθπθ Αὐΐϑι πη θυ ἔο]σ ἀογ ϑύϊοκα, ἀἰθ 
ΘΕΤΟΠΟΙΪΟΡΊΒΟΙΘ, 50. 855 516. ΠῸΠ Ἔ1Π6 Ζιβδιηπηθη βηροπαο Ηδπᾶ- 
Ἰαπρ' ἀαγβίθ!]θη, ΖΡΊΘΙΟἢ. ΔΡῸῚ 416 ΜΟρΠΟΗΚοΙῦ Ὀϊθύθη ουῦββουθ 
(ἀϑἀδη μοι Ρ]θχθ ἀαγομζα ηγθη. ΥΩ]. α΄. Εχπου, ἄθ βοβοϊα 
ΑΘΒΟΒΎἹ οὐ ὑγΠοσΊγυχη ταύϊομθ, Βυθβαα 1841. γόγβθη, ΚΊΘΙΟΥ 
Θίυαιοι ὅ. 0 Εἰ [ἢ θη οἰπζθίπθη ϑὐοῖκοι ρῆθοί ἀθν Ἡδαρύ- 
Βοάδηκο ππριτηϊ 110} οἰηρορυῖρύ σὰ πογάθῃ. 1)}16 Ἠδπα]αμρ: 
τἀοκὺ σουδα!Πηϊσὺ γουνγᾶσίβ πἀπα ἰδὺ τηθὶδὺ δἰ μίθο ἢ, {π6 1] νγθὶβθ 
βορὰν αὔγ Πρ. 1)ὰ8 Ηδαυρίρονομὺ [8116 ἀλμου σου ΠΏ ]10 ἢ ἀπῇ 
416 Εἰ ΚΙ πρ οἰπθ5. ΘΙ Π ΖΘ] πΠθη Πουγουσαροπάθη ΟΠ γα κύθυϑ, 
ΒΟΜΙΘ 8 α16 Ἰγγίβοιθ Βοιχσϑομύαπμρ' ἴῃ ἤθη (ὑ που] θάθυη. Τῃ ἄθυ 
26: Ομ πρ᾽ ΒΟ]ΟΠΟΥ σΎοββθη ΟΠπαγακίοσθ μαὺ Αθ. ρου μααρὺ βϑῖπθ 
Οὐδ ΕΘ; ΘΓ ΘΥἔαδδὺ 516. ἴπ Ἰῃγοπὶ ΜΙ Ιραπκίο, {πὸ 56 σθυόμη- 
ΠΟ. ΠΣ πδο Α67 Θ΄ πθη 6 Ζθ πο ηἀβίθη βοῖδθ ἃῖι8, ἀπα σοι ομποὺ 
516 ἴπ ΘἼΟΒΒΘῚ ΘΠΘΥΠΘ ΖἝ ρθη, ΟΠ πθ δα ἔοίπθιθ ΝΙϊαποίουιηρ: 
ὑπαὶ οὐδ}! 8] 6 γ6 1 ἄπγ0}} ΝΟΘΌΘΗ Ζίϊρθ 5160} οἰ ζυ]αβθθη; ΠῸΣ 416 
Ογθβίϊθ νθγθιπσὺ ΕΠ θη ππὰ Εδίπ μοι ἄον Ζοιομπππρ. ΑΘ. 
5610 ΚοΟΙοΟβ8816. ΕἼΗ Ζο]ἤρισθη ἷπ: αἴθ ΟΥαρρίοσαπρ ἀπ ἄοΥ 
(ὐπῆϊοῦ τηθητθυου ΟΠπαγακύογθ ἰδϑὺ ἴῃπη ποῖ ἐτοιμα. Π1ο Ὀθιἄθη 
ἘἸοταθηΐθ ἃι5 ἄθηθη ἀἸ6 Τυαρθ 16 ροβομ Ομ 110} Θυγθομβθη ἰδύ, 
(5 Ἰγγίβοιθ πᾷ ἀὰβ. Θρίβο]6, βἰπα μοὶ Αθ. ποοῖ πἰομὺ χὰ Ἐππ- 
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μού ἀθ5 Πυδιηδύβομ θη δα σ ΠΟ ΘΠ: 516 51η6 πΠΟΘἢ ΠΘΌΘΗ. ΘΙΠΘΠ ΘΙ 
γουπαπάθη, ὑπ 5θῖπ6 ὐϊοῖκθ ἸΆ556 1. 510} ἀδῃ θ᾽ συ ΒΉ]1Ο} 1η 
χυγοὶ ΤῊ 6116. ϑαβϑι θη θυ] Θ 6), ΘΙ Π6Π ΘΡΙΒΟΠΘΗ --- νουύγθῦθη ἀπ γῸ ἢ 
ΘΒ ΠΥ ]Π10Π6 Πδάθη, ἘζΒ Β]Ιαησθη, ἅοῃ. γοὩ] Βοιγδομύθπηρθῃ -- 
ὉΠ δἴπθη ᾿γΥΊΒΟΠ6η, Ὀθϑύθῃθμα 1ῃ ἀ6η πηθιϑὺ 5681 διιβοθαθμΐθη 
ΟΠου δ άθυη, τ γθΙομ θη ΑΘ. 56116 ὑ1ο βύθῃ θαθηῖθη Π]Θα θυ Ζα]Θοθ ἢ 
ΡῬῆορσί. «6465 βϑίποι Πγϑῖηθη Ππαὺ σἱον Ηδαρίοπου]θαθι (χορυκάλ), 
ἄστοῃ τ ῖομθ ἄγοὶ Αοίθ (ἐπεισόδια) γοὴ δἰ πᾶ 61 σοβομΙθᾶθη 
νγογάθη, σγοζὰ ΠΟΘΙ. οἷῃ ῬΥΟΪΟΘῸΒ. ὑπα οἷπθ ΒΙΧΟαΟΒ Ἰκοτηστηῦ (8150 
ἔπ μέρη). “6465 χορικὸν ᾿ἰδῦ π80 (Θ᾽ ἰδυραπαυΊβοηθη Εἰπ- 
ἐμοαπρ ᾿π ἀρχά, ὀμφαλὸς απὰ σφραγὶς σερ]οαθογύ, Τὰ. ΥΥ̓ οβύρῃα!ὶ, 
Ῥχγοϊοσοιηθπᾶ σὰ Αθβοι. Τυαρθαϊθῃ (1μοΙρχὶρ 1809) 5. 10 Ε΄, 96 Ε. 
γ]. Α.Η. Α. ἘΊτου, 48 οοσο ἈΘβΌ γ]60, {Πγϑομὺ 1849. Α. ΘοΒΌ 1, 
ΤιΘ θη ἀθ5 βόρῃ. δ. Οὗ ἢ. Π᾿. Ἐπρϑ]ηδηη, ΡΙΠ]ο]οριβ ΧΧΎΤΙ. 5. 180 “. 

Τη6η που] θάθυη 16 ἄθη ΥΥ̓ΘΟ ΒΘ θθη. σ᾽ ΘΠ] ΘΙ ΠΒθ 1 ᾿ἰδὺ 611 
ΘΑ]6 1, ΘΠ ΘΘΒΘ 6, ΘΙ υΠΟΠΟΥ ΤῸ, ἀ6Υ πα 56] θη γοη 61 Ηδἢ8 
465 Ραΐμοβ. ποιαρβίθισῦ πα ἀαγο ἢ ἀπρθυγο μ]Π10Π86 ΥΥ ὀσύθυ,, 16 
Ζυβδιηπθηβοίζαπρθιη, ἃ θουταβομθπαθ Μοίαρμθυῃ. ὑπ ΒΊΟΥ 510} 
γῸ} ἄθι Δ ΒΡ]. ΡΥ ΟΠ σθῖβθ τηδρΠοηδὺ σὰ ἀπ ουβο θιαθα 
Ῥοια  ὐὺ 180. 

Ο. Α. Β. Τοαύ, ἀ6 Αθβόμυ]ο γοοθαθθα]οστη ᾿πυθηΐο τ, 
ἨΔ116 18δῦ. 4. Ἡδυύχ, ἀ6 ἃ μδοο]α 115 ἃραα Αθβοῖ. οὖ 
ὅορ!ι., Βου]η 1880. Μ. Βατρανα, ΦαδθβύϊοηθΒ. οΥδιητπᾶ- 
ἀϊοῶθ Δθβομγ]θαθ; Ραχ. 1: 46 ἸθοῚ θα. αα] 8 τη ἔα 1115 
Α6. δπυμύϊαία νἱπούω βιηΐ, Βυθϑὶαι 1861. Η. Μθηρθ, ἀθ 
ῬΓΔΘΡΟΒΙ Ομ ατη πϑὰ ἂρ. Α6. 1., δύ. 1809. Π. ΕΥβῦθυ, 
ἀ6. αὐϊδούϊομ!β ἀϑὰ δ 68οῖ., Βυθβίαα 1800. 4. Βαππθο, 
46. νου] απ ΘΟ ΡΟΒΙΌΠ6. ἃ 650}., Η4116 1808. 

Ἐὰν Απὐύμοβθι, Υ̓ οὐΐβριθ]θ, Οχγιηοσδ α. ας]. σεισὺ 68. οηΐ- 
Βοθάθπθ  ου6Ρ6. 16 Οὐ α]αρθ βθίηθθ ΥΥ Ου θυβομαῦζθα δύ 
ἄδθι ΠΟΙΊΘΥΊΒΟΠΘ, ἀπ 800}. ἢ ΘΡΙΘΟΠΡΘΥϑ0ἢ. ΒΟ ἢ ]1θϑϑὺ 5108 
Α6. ὃῃ ΗοιμοΥ ΠΟΟΪ ΘΗΡῸΙ 81 815 ΠΟΡΠΟΙΚΙ65 ἀπα ΕΠαυρΡΙ465. Ατὰ 
οἰ δομδύθη. ἰϑῦ 16 Αὐβαχτοίζθνγθῖβθ τ ἄθη ῬΘυβουη, 46η ΘΙΘΌΘΗ 
ἀπα ἄσιι Ῥυοπηθίμθαβ; ἄθη ΟἹΡΙΟ] Ἰπιηβύνο!]θυ Ῥυδομὺ 461 ὥρῃ 6 
ῬηΠαοὺ ἀθν ΑρΙΠΘΠΊΠΟΙΝ. 

Θοθα]Ζθ, 46 ᾿πηδρΊηθτ5. οὐ Πρυταύα ΑΘΒΟΙΨ" δ]οοα- 
ἔϊοπο, ΗἨα]θεγβίααὺ 1854. 4. Μ. Τιϑομπμου, 46 Αθβοῖι. βϑύυαϊο 
Ποιμουῖοο (Ἐ]δηρθι 1802. 21 ρρ. 4.) απὰ 1)6 ατίθ 468. 
τποίουιοα (Ηοῦ 1861. 4). Ταομ, ἀθ. Α6. Πραγαΐα δἱοοὰ- 
ἐϊοπο (ΥΥ̓ΐθηρουο 1869. 24 ρρ. 4... 1.. Βομπαϊαύ, ἃ. 
ἃ. δρίβομβθη θυ ΠἸβοθηζθη 61 ΑΘΒ0})., ἴῃ ΠΔΠΡΌΘΙΠΒ 
Ρῥϑαεαρσ. Ατομῖν 1868, 8. 009---Ο18. 180---“40. 1864, 
5. 410---426: ἀπᾶ: ἄρον ἃ. ὙΥΙΘἀθυμο απο ἀΘΒΒ6Ί θ 6. 
γγοτύοθ θ61 Αθβοι., Βϑυπον ἀύβομν, ἔ αγπιῃ. 1808. 

Α]5. πιϑυβομοῦ Κἀπϑύ]ου. ἰδ Αθ. δὴ Μδποι Πρ ]τοῖῦ πὰ 
βύσθησου Οἰδβοίζιηββιρίκοῖῦ ἀμΐου ἄθη ἀτγαιηδύβομθπ [)]Ο ἔθυπ. 
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ΠῚ γῸΠ ΑΥΙΒΟΡ 865 δυυθιοηῦ σγουάθῃ. [ΠΒΌΘΒΟΠάθσο δἰπα 416 
ὉΠΟΎ ΠἸΘοΥ 50 βύγθηρ ΘΌ ΠΤ 5510 ἃ ρσο]θοὺ ἀἀ55 ποὺ Ὁ]ο5. 5106 
ππὶ 5106 510} 1ῃ ΘΙΓΟΡΠΘ ππα (θρ ηΒ ΤΌΡΠ8 τηθύσβο ἢ θη βρυϊοὐ, 
ΒΟΠ 6. ΘΟ ἀ8556106 ΥΥ̓ οΥτὗ οἵῥ 8) ἀθύβϑι ρθη [ϑ6116 Θ΄" 6. ΠΘΌΘΠ 
Οδϑάδηκθη Ὀθρτηηῦ. 

γρ]. Βοββθδοῃ. ἀπα Υ̓θϑύρμαὶ, συιθοῃ. Μοίκ 11]. 
ΠΡΌ Π νοὶ] 10} [115 108 1 2590. ἢ: 911. 250: 
δῦ4. ΗΕ ΒΑΙΙΌΘΥΡΘΙ, (6. ΘΔΥΤΠ] 1115. ΘΘΒΟΠΎ]ΘῚΒ. ἃ ΡΔΥ- 
ἘΠΡῸΒ. ΘΠΟΥῚ οαπίαξ!β, ΟΡαδβο. Ρ. 1--ϑή. ᾿. Ἐπηρογ, ἀϊθ 
Αὐῇόβαμρθη τὰ ΤΎΙθίου ἀθ5 Α6., θη. Μα5. Ν. 
ΧΙ. 5. 444---4500. Βομηριάθυ, 46 Θρὶρμεμπορτααίϊοῖς ΥΘΓΒ. 
Α6., ἤθπο 1829. ὙΥ. Ῥιπᾶονὶ τηρθίγα ΑΘΒΟΠΥ]1 οἷο., Οχοῃ. 
1849. Η. ΘΟΒτηΙαῦ, 616 ΠΡ ΤΝ (Ποἰραὶρ 1868) 
Ὁ. 140---981. 

ὕδθρον Α6. ἴπὰ ΑἸ] σθιηθηθη 5. Εἰ. 8 0005, ἴῃ 6 
Ναβομύγβρθῃ σὰ σου 11. 5. 591 Εἰ Οταρρθ᾽5 Αὐϊδᾶπο, 
θ65. 5. 195 8. Ραΐπ, ϊαάθα ϑὰν βοηγ]α, Ἐ4. 1Π|. 
Ῥαγβ 1800. Η. ΥΥ 61], Αρϑιφαᾷ ΒᾺ} ΕΒ. οὐ 188 ΟΥΡΊΠ 68 
Ὧθ ἴὰ ὑγταρόα!θ σγθοαθθ, Βθβδηροῃ 1849. Βεουρῖ, [ἢ 
Ἐγβ οι τ. ΟὙαθου 1, 81. 5. 959---802. .}. Τὶ. ΚΊοΙη, αββο ἢ. 
Ὧ65. υδπηδβ 11. Ο. Βουημαγαγν, οΥΊΘΟΠ. Τὐῤογαίασσθβοι. ὃ 
ΠΠ 2. 1812. 

ΓΤ χίοου ΑΘβομυ]θαμ γοῃ ΥΥ̓ΘΙ]ΘΌΟΥ (5. ΟΌθη ἣ. 18 
σ. ΕΜ) απὰ τοι ΥΥ. Πιπαογί, 1105. 1815 Εἰ [0]. 

Ν. ὙΥΘΟΚΙθιπ, ἃ. βου}. Γαὐογαῦαν νὸὰ 1869 Ὀ15 
1811, ῬΒΠοΟΙοριΒ ΧΧΧΙ. 5, 112---τῦ2, ΧΧΧΤΙ. 5. 518 
- 859. τ2ὅ---ἴ98. 



ΕΙΙοΙππρ χὰ θη ΡΟΙΒΘΤΉ, 

1. 1)Ὶ᾽΄᾽Ὲ. ΡΟΥΒΟΥ αἀθ5 Αθβοῦυ]οβ γϑυβθύζθη ὉΠ5 1η 416 Ζοιὺ γοπ 
ΧροΥχοβ᾽ ρυόββοῖη παρα ρθρθη Η6]1]185. συ ΟΠπου, θδβϑίθ θα δὰ 
ἄθια σοὺ ΧΘΥχοθ ΖυσΟΚσ Ιββοηθα. Βοροηβομαίξεγαθμθ, ουποὶ 
ἀα5 ϑύΐοκ τ ἀθπὶ Αὐβάσυοιζθ ἀοὺ ΒΘΒΟΥΡ 55 ἀθοΥ 85 Ἰᾶπρθ 
ΑὙΒΌ]ΘΙΡ6 πη. νοῦ ΝΟΠ το θη ἀθου 485 σθρθη Η61185 Τοσίρθζορσθηθ 
ΗροΣ πᾶ οἹθὺ ὑπ8 Θπθη ΒΟΡΥΠ γὸρ ΟΕΥ Οτῶββθ ἄθϑβθῃ υγᾶβ 
δαξ ἄθπι ὥΡ1616 βὐθῃὺ ἀσγοῖι Πα ]οστπρ (ον 288} ππαὰ Βοβομδρη- 
μοι ἀϊοθθθ ρθουθβ (νυ. 1--06 4. Ἐροι ἴῃ ἄθιη ΟἸδηζα ἀἸθβου 
Μαομὺ Ἰιερὺ χυρΊθιοιμ ἔν ἄθγθ ΒΘΠΘΙΎΒΟΠΘΥ Θἰπη6 Ὑ ΘΥβα παρ᾽ 
φατη [6 ουτηαΐθ, πα δὲ ᾿ἰδὺ αἸΘΒΘΥ  υβαομαπρ' Ὀθυθιὺβ Θυ]ΒσΘ 
ἀατοῦ α16 Ὑ ΘΥΤΠ ΒΒ μοῦ 561Π65 [ΓΘ υσαηρ8Β ἄθρουν ἄθη ΗΘ] θβρομύ, 
ὙγΘ]Οῃ6 ἴπὶ ποσθ ἰσὰρθ Αππαπροι οὐσθοκὺ (08---149). Βε- 
βυπησηΐθυ, Δ ΌΘΙ ΠΟΘΙ πῃ ῬΠδη αβθβομ ον ἰθδύμ!ὐ ἀπα νου] ]10}, 
ὑγιύῦ 16 θυ Πούᾶὰπ 1 θη ΒΟΒ]τητηθη ΤΎΘαΤηΘ. ὑγ 6] 0 η6. 465 
Χρουχθθ Μυΐίου, 416 σγϑῖβα Αἴοββα, ρϑβεαθὺ παῦ ὑπᾶὰ ἄθιη Ομοσα 
ταῖὑθ 1], θ] μου ἀἸ ΘΒ Ιθθη. ἀσσοῃ Ορίου σὰ βάμποη γᾶ; 1610- 
μαδου βοβομ ἴῃ ἀο᾽ Βοβομχθιθαπρ ὑγϑίομθ ον που φαΐ Αὐἰοββαβ 
Βοίγασθῃ νοὰ ἄον Βοαθυβαιηκοιῦ (ον Βθιπ46 τηϑομὺ (150 ---29.48). 
Νδομάρθιμ 80 . 8116 δα ἀα5. ΘΘΠ]]πητηδύθ γουθθγοιζοὺ βιπα, Ὀτϊπρὲ 
οἷη Βοίθ ΠΟ 16 ΝΔΟΒτΙομὺ ἀἀ85 Α1165. νϑυ]οσύθη 8561. Ζα- 
ουδὺ 1πὶ ΑἸ] ΘΙ ΘΙ 6. 510} Πα]δθπα ὑπαὶ σοῦ (ΠΟΥ Θθθπ8οὸ ἀατοι 
ἈΠ σϑιηθη6 ΚΊαρθη ἀπθυργοομθη, οἱδὺ ἀογ Βοίθ δῇ Αἰοββαβ 
ουδη]ββδαμρ οη6 ΒυΖα ]ππρ 465. πϑπουν Ἠθυραπρδ, ππα ζυγὰ 
1 ΥἹΟΥ͂ ΑἸ δα ὕζθιι, ἀθύθη ουβύθυ Ῥθυβ ΠΟΠ 6 ΤΠ ]5. 1ϑὺ πα ἀ16. 
Νδῖηθη αἀογ Βραθαϊοπαβίθῃ ἀπίου θη (θα ] ποι θα μξ 0, τᾷ ἢ- 
γα ἄδὺ χυγϑιΐα 416 οι] θοῦ 61 δ] 15, ἀθὺ αὐιὐδθ α16 ΝΙΘάου- 
Ἰαρσθ δῦ Ῥδγύξα!θια, ἀπ ἀοΥ νἱθυύθ ἄθη ππρ] ]οἸΠΙοθη. ΠΗ οκσὰρ 
δὰ5 Η6]1ὰ5 Ὀθβομτοιθὺ (249 --- 91). Ἰθατῶῃ βομ]]δδδῦ 5108} 6] 
ΟΠ οσ θα ἃπ, τηὖ Βοίγδομίπθπροι ρου ἀἀ5. ρθη Οδμῦσγίθ ὑπᾶ 
ἄθββθὴ ὙγϑΒ ΒΟ ΘΙ ]Π10Π6. τγοιΐοσθ ΕΌΙΡΘη (ῦ92---97). ὕ0π| αἴθ58 
2 ΤῊ] ογ ΟὟΘΥ ΔΌΖΙ]ΘΗΪτο. χὰ σὸὰ Αἴοβθῶ ἀπὰ ἄθιη ΟἽΟΥ 
ΘΘΙ ΘΙ 50 ΠΑ ὍΠῸ ἀ6γ Θομαύθθη. 465 [λα Θ05. ἃπ5 ον {Ππξουνγοὶῦ 
Βογϑα ΡΘΒΟ ΤΟΥ͂Θ : 61 ΘΥβοπμοηὖ, οὐ σὺ 45 ΟΘβομθηθη6, ουκοπηὺ 
ἄασιπ 416 ΠΥ Πα πρ; αἰΐου ὙΥ οἰββαριηρθη, ἃΡ6Ὶ ὈΘΒομ]θαπιρὺ ἀαχο 
α16 Βομυ]α βοῖπθθ ϑομπθβ, νγαϊβϑαρὺ ΠΟΟἢ οἱηθ τγοιΐοσθ ΝΙθάθυ- 



ΕΙΝΙΕΙΤΟΝΑ. ο ἔν, 

Ἰαρα, θ6ὶ Ρ]αὐδᾶ, απὰ γτἄθῃ ἀυ]ηροπα γομ 8116 [θυ θύθη. Ν᾽ ΘΥΒ ΘΠ 6 ἢ. 
σορθη Η6]1ὰ5 νό]Πσ ἀὈχαβίθμοπ (598--- 801). ὙΥ1Θ [δ 6105 ἴῃ 
α1ο {]πἰουυγο]ῦ φυυοΚοοκθησὲ ᾿δὺ βαρὺ αοὺ που οἷπ ΠΟὈ]16α δαΐ 
1ππι, ᾿πΒὈθβομάθσθ τὰ Οἀθρθηβαῦζα χὰ Χουχοβ (852- --Θ07), υ] ΠΥ 
Ἰοὑχὺ δυΐ ἀ16 Βίμπα ἐὺ, Ζαβατασηθι ταῦ ἄθια ΟἼον ἀα5 (16- 
ΒΟΠΘΠ6π6. Ὀα]διηπηθσὺ ππὰ Θμ]Π10ἢ, τὸ ἀἸθβθῖη οϑίο]οῦ, ἴῃ ἀθῃ 
Ῥαϊαβὺ αὐροϑιὺ (908---ΤΌ0 10). 

Ὡ, 1)ὲ5 δύΐοκ ὑπο] τῦῦ ἀθὰ Ἠϊκοίαθβ ἀπα ἄθιη Ῥτοπιθ- 
ἴμθὰβ ἅ16 ἘΠρϑη ΠΟ Κοὶῦ 85 ἀ16 Ῥαγοᾶοβ σ]θ10}}. ἃπ (ΘΓ 
ΘρΙύχα δὐθηῦ, οἤπθ ἀἀ85 61 ῬΥΟΪΙΟΘΡῸΒ γΟΥΔΠΡΊΘΗΡΘ, ὙὙ16 Δ10}. 416 
ῬοΥΒου, σΊθιο. θη πηϑιβύθηῃ οὐ μα] ΐθπθη Τυαρ 16 η 65. ΑΘ ΒΟ γ]08, 
Κοῖπθ Ἐχοάοβ μᾶρθῃ, ὑπα ἰἰρογμαὰῦρὺ 416 βρᾶνον. σθυ Β]10Π6 
ἘΠπ ΠΟΙ] απρθυγοῖβθ ἀθν Πγϑιηθη (Π8 0 ΕΠ ροΙβοαϊα, δ αβιππδ τι. 5. νν.) 
ἴπ ἄϊοβου Τυαρθα]6. τηθηγίαοη Κοὶηθ ροπασθθ Απνοπάπῃρ ἢπαρύ. 
{πη 50 γο]]βύδπ σοι ἐγ Ὁ ΠΤου 5 ἘΠΗ ΘΙ] ΠΟ ΒΡΥΊΠΟῚΡ Ζιι γγ 6 ]0}168 
ΔΘ ἄ6η τηθιβίθη ἃπάθση ὐϊοῖκοι 465. Αθβομυ]οβ σὰ αὐαπαβ Ἰ]ορ. 
Αὐοὴ ἴῃ ἄδθπη Πέρσαι πϑγα] 10) Ἰαβ5θ πη. 510} ἀἄγοὶ Ηδαρία ὈΒομ18 
(Αοὔθ) ππίθυβοῃθιάθῃ, 1π ἀθύθη 16 άθιη πὸ ἤθθ Ῥθύβοι δαί 
αἴθ ἀθιηβθίθθα τῃγ ιρπαίασ οἱθύ. Ζὰ ἄθια (ΠΟΥ, ὑ] ΟΠ Ὶ Ὀ15 
γ. 108 8116]π ἀὰ5 ήοιτὺ {{πγὺ, Ἰκουησηῦ 1πὶ δυβίθα ΑἸ βομηῖ 
Αἰοδϑθα ππᾶ (οὗνγαβ βρϑίθυ) ἄθὺ Βοίθ ἴΐησὰ (189 ---022), πῃ 
φυγοιύθη (πθ ρθη Αὐἰοββα) ἀθν ϑομαύίοη 65. 1)αγοιοβ (028---θ0 7), 
ΘΒ 4110} Χουχορ (θ08---Τ1Τ0 160). 1656. αὐτοὶ ΑὈΒΟμ 6. ἈΡΘΥ γο- 
ἐπιθ 1] θη. 510} π80} ἸΠΥΘΥ ἸΠποθ ΒΘΒΟΠ θη 61 ἴῃ Ζγ6 1 Ηδαρύ- 
Ῥαχύϊθη: Θπθη οὐζα ]6 πάθη Κουπ, Ὀθϑίθῃθπα ᾿διαρύβϑο] 01} 1π 
ἄδτι Βουϊομίθ ἀθ5 Βοίθῃ (249 ---ὃ14), απα Ἰγείβομο Βοίγδούπηρθη, 
Ὑγ 6] μ6. 16 ποτὰ {Π|6115 σουθιιβοθ θη. {Π|6115. ἩϑΟ ΓΟ] σΘη; πα ἄθτὴ 
αββούθη []πτηΐαπρθ π8 0} Ὀ1]Π4οὺ ἀ6ὺ ΤἼ61] Ὀ15 χύσῃ ΑὈὐγοίθη αι 5 
Βοίδπῃ (031) ζίθιλ] 0} σοπᾶὰ 616 οη6 ἨδΙ|Π6 465 αδηζθη. [ἢ 
αἸθβθπι ΖΘ 116 1ἢ ΘΙΠΘῚ. ΘΡΊΒΟΠΘη ἀπά Θ᾽ πΠ6 ᾿γγΊΒοΠ6η. 761] 
μαὺ 416 Απ]αρο ον Πέρσαι 416 τηθιδύθ ΔΘ μ ΠΟ μ Κοὶῦ τοῦ ἀ6Υ 
ον Ἑπτὰ απὰ 465 Προμηϑεὺς δεσμώτης, απ 1656. οΥμ8} 4ἃ- 
ἀυχοῃ οἰπθη Δ] ΟΠ ἀγα ομθη (ἸΠπαγακίου, ἀθὰ τηᾶπ ποῦ τὐ 
{Ππτϑομὺ ταῦ ἀθη 8] Θυ πάθοπθι Κ8ὸἂ0λπβύνουκοη ἀπα ἄθη δ] θβύθῃ. 
(θη ϑ] θη“ γουρ]ομθη μαὐ 1). 1)ὰ5 ΘὐοΚ ἰδῦ πόοοῖ πΙομὺ νῦ]]1ρ’ 
1πη5 ᾿γατηδίιβομθ Πουδιβρθαυθοιὐθὺ, 65. παῦὺ ο]θοἤβαη ΠΟΟΪ Μν18 
αἴθ Βάσσου αἰύθη Θ᾽ 1165. Δη]]θροπᾶθ Αστηθ Πα ΘΟ ΘΒΟΠ]ΟΒΒ6Π8 
Βεῖπθ. ᾿πάρθϑϑθη 51ΠηΠ4 16π6 Ὀθιάθῃ ΕΠ]θιηθηΐθ πο ὖ 50 δπιββ υ ἢ. 
ΘΘΒΟ θη 885 6 οἷπθ ΤΠ61] παν α16. δπθ σὺ θῃϑῃ]ο]ῦα πἀπα 
ἋΟΥ ἃπάθυθ 616 χΖυγοιΐθ: Ὑ]Ἱ6] 61 ΒΟΒ]Π]ησὺ 510} ἀδ5 ΤυγυΊΒο 6 δθ ἢ 
αἀατοι 416 ΘΡΊβομθη ΤἼ6116 τϊδΐθη Ὠ]Πἀστοη. [6 ΘρΊβομο ΤῈ61] 
ΡΟΣ, ἀ16 Μιζθίβοθμθ, ἰδ πιο πῸῚ ΟΥ̓ δἰ 10} ΔΖ] ΘΠ ΘΠ 6 Υ6 
ΒΟΠΑΘΥ ὙΧ08] 0} ἀ6᾽ ΟὈ]δούϊν Ὀοθοπάο 5 σοίαπσθηθ. Ναιηθηῦ- 
ποὴ 416 Βοβοθγθιθαπο ἀοΥ ΟΠ] οι  Ὀ6Ὶ δ] τη15. τγθ 1855 Ρυδοηὺ 

1) Ἐς 98 0008, γουιηβομίθ ϑου θη Ὗ. 5. 661. α]. οὔϑῃ 8. 12. 21 ἢ. 
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ταῦ ΑἸΒΟΠΘΌΠΟΗΚοιύ, ὙΥ ἄσαθ ὑπαὶ ροθύβομθ Ηδ]θαπρ' ταῦ σο- 
ΒομιοδΠομ νυ ΤΎθαθ ἀπὰ (ἀοπαυρκοιῦ σὰ νουθιπῖσθη. [Πηΐο ἀθη 
Ἰγυῖβομθη Ῥαγθθη. σο] ποὺ 65. 61 ΘΠ ]πι5586, ταῦ ον ἘΠ ουτη]ρ- 
Κοὶύ βθίπὺ ΚΙαρθ πηα Β61Π6 1) ΤΠ8ΠΟΠΘΥ]8Ὶ ΑἸ ΒΟΠ ΘΠ Κοιΐθῃ, 
δὰ τγοηϊσβίθῃ ἀὰ5 βυμθίβοιθ Τπΐθυθθθθ σὰ [6556]}5), ἀδ 56118 
ἀΡΘΥσΙΘσΘμ ἃ τηπβ] τ] ΠΊ5ὸη6 Βοαθαύαμπρ' 510}. ΠΒΟΥΘῚ ΥΥ ἀγάϊραπρ' 
δηὐχίθηῦ; ἀδρθρθη Ζϑιομπϑὺ 5100. α16 Μη ον Ῥαγοάοβ (Οῦ.---119), 
ἀ65 οὐβίβ δίαπα]θα (692 --- 5917), βΒοψίθ ἀ85 [164 χὰν Βϑβομνόσιμρ' 
65. βομαύνθῃβ σοῦ Πᾶγθῖοβ (098---680) ἀἄσγοι βομόμπθδιν ἀοΥ 
Βμγύμτηθη ππᾶ Βραθαίβαμηκοιῦ ἀθὺ (ὐθάδηκθιι σου] πε δ8: 
ππἃ ἄρον ἀα5 ΠΟὈ]16α δῇ Τ)ατοῖοβ (802---Θ017) δῦ οἷπ δἱρϑῃ- 
ὕπο μον Π61Ζ ΔἸ ου  τ ΠΟ Ποὺ Ναϊνούδυ ἀπα Θομ ΠΟ  Πο1 ἃα8- 
ΘΘΡΌΒΒΘΗ. ΒΘΙΙΘ θη βυγουῃ δῦ ὅπ0} 85 βίασκθ Ηθυγουίγθίθῃ 
ον πορίμ!βομθη ΟἸΙΘἀθυπιηρ ἴῃ θη ΟἸΠΟΥ]ΠΊθάθυτι, ἀπ 1τὰ [)18- 
Ἰοσθ 416 δύ ΒΘ ΌΠΟΠ6. Αὐβαάθῃπαμρ ὑγθ] 06. ἀθι ἰγοομ ]50η6 Τοίτα- 
τηθίου ΠΟΟΠ Πα, 1,οὐχίθσθϑ ο]θ 8115. δὰ ΜΘ ΥΚτη8] ἀθν ΑἸέον- 
τπὔπ ΠοΒ Κοι 5). 

ὃ. Τὸν δύοῦ 465 δύζοκθθ ἰδ ἀδάσγοῃ τηρυκν ἴγαϊρ 855 
ΟΥ -- (5. δἰηχισθ ΒΘΙΒΡΙΘῚ ἀἸθβο Αὐὺ Ὅ61 Θ΄ πΠ6 1 (ΘΓ αὙΘῚ Θ,ΌΒΒΘΠ 
ΤΥΔΡΊΙΚΟΥ --- 615 ΘΟ Π ΠΟΠΘΥ 150. [Ιπᾶρβϑοη δῦ ἅ16 88} 
Θἴπθα ΒΟΙΟΠΘη Κοὶπθ ΕσΠπαπηρ 65 ΑΘΒΟΠΎ]Οθ, ΒΟΠαΘΥ Β61Π 
δ]ύογο Κ8ὺπδύρθμοθββθ ΡΏΤΎΥΒΙΟΠΟΒ. ὙγᾺ 1ΠΠῚ δ γ1η γουϑησο- 
σάησθη. ΥΥΘ ΡΠ ΠΙΟΟ5. Βόμοι ἔγπου ἀ16 ἘγΟθοσαπρ ΜΠ]6 5 
ἴπ ΘΟ ΟΠ Υ Ὑ οῖβθ δὰ! α16 Βάμπθ σθρτυδομῦ παύδθ, 50 τηϑοηΐθ 
ΘΙ ἴῃ βϑίπθῃ Φοίνισσαι ἄδῃ θυ ἀθυ ΑΥΠΘΠΘΥ ὍΘΙ δ] Δ 15 ΖΙ1Π 
ΟΘεροπβίδμθ οἰπθὺ Τταρσῦαϊο. [855 α16 Πέρσαι Ἰοὐχίογοπι ὐϊοἸκθ 
πδοΠρΘὈΠ]Δοὺ βϑίθη Ὀδγιοηὐοὺ ἀ16 Ηγυρούμθβδιβ Ζὰ 8 π6η, ὉμΐοΣ 
Βοχυΐαπρ δα ΟἸαῦκοβ. ΟἼΘΙΟ. ἀν Απΐδπρ μαύίθ σγυοββ Αθῆη- 
ΠΟΒΙκοΙῦ, ᾿πἄθηη οΥ δυϑύθ 5 465 ῬΏΥΥΠΙΟΠΟ5. Ἰααΐθίθ: 

τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων 
(5. απἴθῃ ἣὅ. 42), μι, ἀδ85 ἀἸθβθη 65, ψ16 ἀθη ϑϑηζθη ΕΠῊ- 
σαηρ 465. ϑὐϊοϊκοβ, οἷπ Ἐϊαμο6. ΒΡυΆΘ ἢ 61 ἀδιηὺ Ὀοβομᾶ σὺ 
σχῶ 416 δύο 465 Πιδοθη βομα [βγαῦμ685 τὺ ΠΓΘΡΡΙΟ θη σὰ Ρ6]Θρθη. 
Τ)6πὶ θα βρυθομ 6 Πα Ὑγᾶ] ἃθ0} Ὀ6Ὶ1 ΠΤ ΠΙΘΠῸ5. ἀοΥ ϑομδαρ]αῦζ ἀ16 
Ἡδαρίϑιααὺ 465 Ῥϑυβίβομθη Π ΘΙ ἢ 5, ὅδε. [)6ῃ ΟἼΟΥ ἀρ6. ὈΠΔθύθη 
Ῥδὶ ἴῃπη ρμϑ μι κίβομθ ΕὙαθη. ἄθγθὰ ΜΆΠΠΟΥ τη] ΧΟΥΧΘΒ ἴπ ἄθη 
Κυίορ σθζοσθῃ ὑγΆΓΘ ἢ ππη4 οἰπθη Ηδαρυθοβίαπα 61] βοίποιν Β]οὐξθ 

2) Εὶπ , Ηθυϊἀπδυν πρηπῦ 65 Μ. δρΡ, ἀδβ βυίθοῃ. ϑομδαθριθὶ ὃ. 47, 
πιομὺ 56 ὴν ζΖαγύ, ἃΡ6Γ πιοιῦ ἀμυϊοηύρ. ϑόμποπ ΒΙοτα θα (ργαθῖ. Ρ. ΧΙ) μαῦ 
δι ἄθπι ΚΙΆροη πᾷ ὙΥοΐποπ δαΐ Οὐοτημαπᾶο Απβῦοββ σ᾽ Θ ΠΌΤΩΙ, ὩΌΘΥ 
ἀαταυβ σᾶπς γϑυκθηγίθ ΕὈΙΡΘΥπηρῸΠ σθζορθι. {Ππ4| ὅ0}} Υ 6] οῖτον (μοῖπ. 
Νυβ. Υ. 3. 941 --Ξ ΚΙοίηθ ϑομυιθα ΤΥ. 5. 171) Βπᾶθῦ, 885 ἀδὰ8 ΚΙ ρο θα 
ἅθβ Χούχθρβ υὑπᾶ βοίποθθ Ομοὺβ ἂπὲὶ ΒΟ 5886. πἰομὺ αθπτομῦ ροπαρ' ΒᾶΌ6, 
πἰομὲ ἄδθῃ τθομύθπ ἘΠπάσθποῖς πϊηύου]αββθό. ΠῸῚ σοὰ 98 0008 ρο]ύθπα ρο- 
τηϑομξο ΒΟΡΥΙ οἰπον Οαπίαθο Κόπηξο ἃπι ϑμθβύθῃ ἴθι ἀπρθυγθπα ϑὺ ϑγουάθῃ. 

8) ΒΟΒΒΡΔΟΙ-ὟΝ δβδῦρ μα], συίθοι. Μούυκ ΠΙ. 5. 147. 
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Θαβτηϑο ύθη. ΗἩ θυπ8 0} πα ΑΘΒΟΠΎ]ῸΒ ΥὙ01 ΒΘΊΠΘῚη ὙΟΥΡΟΈ ΡΥ 
ποῦ ΠῸ ἄθη Δ] Θιμθπθη ἰοῦ θη που  η6 1}, βΟπαάθσ διιοῖ 
ΘΙΠΘη τγθβθ 10 Π6η Ζαρ σὺ ἄθββθη Βομδπα]αηρ, 416 Ν ΘΙ ]Θορ' 
465 ϑομδυρ]αίσοεβ ἴθ ἀ4ἀ85. [616 ]10Π16 Βθῖο. [216855 γᾶ] 5600} 
γον ῬΠΥΎΠΙΟΠΟ5. οἷη ΟἹ ΟΠ ΟΠον Οὐ. ἘπΠη στἹομύσθθ ΟΘ 1}}]} 
γουθοὺ ἴῃπὶ ἀδ5. δἰρθηθ ὕΟΙΚ πα ἄθββθη Βσίοσθ δὰ ἀ16 ΒάΠηθ 
Ζφὰ Ῥυηρθη. ΝΙομὺ θη Καιηρῇ τπὰ ὅἸοῦ᾽ 56]}5ῦ τηοο ὔθ Θ᾽ 561 16 
ΖΟΒομδαθτη ὉπηἸὑ 6 1081 νου ἤγ 6: 65. πϑῦθ, Ζατηδ] )61 46: ἴ7- 
γο] ]Κουητηθ οὖ ἀοΥ ΒΟ ΠΊβομθη Μη 6], 61 18165, πηαὐθβ, ΚΙθΙη- 
1065, αϑὺ Ἰθο μου! οηθ5. ΑὈΌΠ4 ἀ65. Οθβομθηθηθη, ὈΘ1Π8}18. 616 
Ττανθϑῦϊθ 6556] 06 ὙγΟΥ 61) τη ββθη: πα 8 ὙγΆ ΘΠ. 41656 Εν- 
Θἰσ θθ8 [τ ἄθη Ἠδ]]6μ6η. σὰ Μ]Ο ὐ1ρ, σὰ ουηϑὺ ὑπαὶ Π161]10, 815 
ἀδ585. Θ᾽ 6ἸΘΒΘΙθ6η. σατὰη Οδρθηβίαμθ 6165. ΡΙ6]65 --- ππα νγἕγ8 
65. δῦ δἴπθιη Οοὐϊθ σθυθιηὺ σθύγθβθῃ --- μα 6. τηϑοΠ θη τηὔρθη. 
{πῶ οθθηβο σϑηὶρ ϑύΐθ ΟΡ 65. δ ΔηρΘηΊΘ556η ρΘ Δ] 6 “1656 
δτοσ ἴῃ ΒΕ. ]θοὐγ ον Εσθηρ, 1Π 6 πὶ «Π0|08] ἀδΥ ίθοον, δα α]6 
Βάππθ χὰ Ὀγηρσθη. [1 56:16} ΑἼΡΘΙ ὙὙᾺ͵Θ Ο1685. 6΄η6 Βοῃα]ά- 
παῦο 6] θυ θυ θῦαπρ, οἷπθ Ηθυδαβίογαθυθπρ ἀ6Υ ΝΘ 6515. σο- 
ὙΘΒΘΠ, 6η6 βίγαῖθαγο ῬΥΔΠ]ΘΙΘΙ σορθη  ΟΥ γὺὴ ἄθιη (ἀοὐξθ Ζὰ 
ἄδββθπ Εἤσθη 416 Αὐῇπταπρ βἰαύθαπα. Εν θη. Π6]]Θ ΒΟ 6. 
ὈΙομύου οπηΐθ ἄἀδΠοΥ ἀδ5 ΟΘΒΟ ΒΘ Πθπ6. παν δα ᾿ηἀ]τθούθ ΥΥ 6156 
ἀαγοθϑίθ]ῦ τγουᾶθη, ἴῃ ἄθπὶ ΠΠατγοῖτΘ 0 65. δαΐ ἅ16 ῬΘΥΒΟΥ 
ταϑοῃύθ, 485 ΤΔοη ἄστη ἄθη δομούίζοη θη 65. σιστῦ, ἀον «{06] 
ὅθι ΒΙΘΟΟΥ ἀυγοι α16 ὙΥΘΕΪΠαρο ἀ6᾽ Βοϑιθσίθη, ΠῸΡ 850 (885 
τη8 ἢ 85 ἀ6Υ Οτῦββθ ἀπα ΤΊοίθ ἀθὺ ὙΠ Καηρ ΒΒ] ]6βθθη. Κοπηΐθ 
δ ἄθπ ΟἸδηὴς ἀοὺ Τιδἰβδύππρ, πιοηῦ ΔΌΘΥ ἀαχο ἢ ππτηι [6] 08 76 
οΥροσθμν σα πρ ΟἼΘΒΟΥ 1 οἰδύπηρ ). ΟΠ ΠΙΘΥ ἃ15 ομηὖθ 
ἀλη πη 8} ἀ6ὺ ΟὙΘμζθη ἀον ἨδΠα]αηρ' γοὴ θη 1 μαΐθῃ θυ 
ἩΘΙ]Θμ 6. τπὶ 50. ὈΠΌΘΙΔΠΘΘΠΘΙ ΘΘΒΡΙΌΘΠΘΙ. ΘΓ θη, 65 ἰἘ]ϑηρ᾽ 11 
Μυπάθ ἄδθὺ Εδὶπθ βοῦν πο00]] ΘἤΥΘΠγΟΙ]61, ἀα5 ΖΘΌρ 55 ΓᾺΓΣ 
1ητ Ταρίουϊκοιῦ ὙΥᾺῚ ὉΠῚ 50 ΥὐΠγΉ]ΠΟἾ ΘΙ 16 ὙΥΘΠΙΘΘΙ 65. {ΠΘΙ 110; 
τη δ5 ῬδΥ ΘΠΒΟΠΘΥ Ὑ ΟΥ]ΘῸ6. ΠΟΥ σα 961. Β0Ώ16η. ΕἾ] νγ6]- 
Φθ ον Ὑ οὐ 611 γῶν ἀδ55 ἀπ 416 Ἠδπα]πηρ' ΠΙπ γοορ υἸοἰκῦ νγὰν 
ΘΒ ἄθια (ἀθθιθίθ ἀθγ ΑἸ] Ρ] ΟΠ κοι, θα ρουρθποῦθη ὮΡΘΥ α16 
Κγϑῖβα ὅθι Ῥουβομ]]ο κοιύθη τοῦ 1ῃγθ ΘΟ νυ Π6η ὑπαὶ 1Π ΓΘ 
ἘΘΒ]οση. «0, ἀ16 αἀγατηδθβοημθ ΒΘΠ δα] απρ Θυ16]0 οὐβῦ 50. 61 
γ01165 Ποῦ δὰ ἀἸθθθ ἰοῦ; ἄθπηη πΙομῦ οὐνγαβ νγὰ8 516 πα 
8116 Ζυβομδιθι ταῦ ἸΠΥΘη. ΘΙΡΌΠΘη. Αρθη ΘΌΒΘ 6 Παὐθη 5016 
416 ΠΙ μου ΘΟΡΊΘΥΘΙ, ΟΠ 6 ἢ οὗὔνγαβ θαδοῃΐθβ --- Ὑ16 ΠΙΘΥ α6 ἢ 
ΘΟΒΙΊΟΥΖ ἴῃ ἀοΥ Ἠδιτηαῦ 6γ ῬΘΙΒΟΙ --- τὴῦ θη ΘΟΠτηο Κα ἀ6Υ 
Ῥμαπΐαβιθ απο ϑδία τοῦ Ἰἤσϑιῃ ῬΆΘ]Ιουτη νου ιῃγθη. 1[)}16 Κ ου]θραηρ, 
ἀὯ65. ϑοῃδιρ]αύχθα ἀν Ἡδπα]ππηρ π8ο0}} Ῥουβίθη γῶν ἀδΠ6 πιο 
ΤῸ] 6΄η6 ΕὈΤἀΘγ Πρ (Θ᾽ ΒΡΘΟΙΒΟἢ ΠΘ]]ΘΠΊΒοηθη. (ΔΘ 1116 ΟΠ ΟΥΤΙ 

4) Ὑρ]. α. Ηδυιθδηπ, Ορυβο. Π. Ρ. 91 ἢ. Ὑθίοκοσ, Βμρῖη. Μυ. Υ͂. 
ἘΠ 55 --- ΚΕ]. ΒΟ. ΙΝ. 5. 101. 
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ΘΟ οἷπθ ἀπρϑάϊηρσία Κὐὐμβε!οσίβομθ Νοίμοπαιρκοιῦ; πα 65. 
τηϑομὺ ἀοββμα}]} ΟΔΕΥ αΙΟΠ θυ ΊΒομ6η ἘΠηΒΙομῦ ἀ65 Αθβοθγοβ 8116 
ἜΠΠγ6 ἀδ85 δὲ πιομὺ οὐνγα --- 16 βρϑτου ἘΠΑΣΊΡΙ 465 τηϑηο τη8] --- 
ἴπ ἄον Αὐβιομῦ 65. ὉΠΑ͂ΘΥΒ σὰ τηϑοῆθη 815 5611 Ὑ ΟΥ̓ΡΆ ΠΡΘΥ, 68 
ΒΒ] του τηϑοίθ. 

4. ὅο ὑδούνο!! ΔῈ ψΙΘ6 ἴῃ ἄθη ὑγὰβ ΕΥΓ σοὺ ῬΕΥΥΠΙΘΠΟΚ 
ΘΟ ΆΔΠγη 5) ζοῖσίθ 516} Δ βοι 105. ΔΌΟΝ 1π 61 τγᾶ8 ΘΓ Δρἃ παθγέίβ. 
ἘΠΉτη8] Ππαὺ οΥ πιο, 16 ῬΏΤΥΙΟΠοβ, α16 ΝΙθάουασα 465 ΧΟΥ͂ΧΘΒ 
ΘΟ. ἂπ 416 ὥρια 465 ὐϊοῖκοθ ρϑβϑίθ]ῦ, 580 (855 ΤᾺΣ α1865688 
βϑιδὺ Κοὶπ Τημα]ῖ τηθηγ ἰρυὶσ ὉΠ60 415 ἀπϑυϊ πόσος ΚΊαρο, 
Τὰν ἀ16 πὺτ οὔτγα 416 Ῥϑύβομθῃ ὑγΘ0 861) Κοππΐθῃ ); 16π65 []}- 
Θ᾽] 1ϑῦ Ῥ61 Αθβϑοῦγ]οβ πο μὐ γ0Π ὙΟΥΠΠΘΥΘΙΠ οἴπ6 ἕθσέιρο ΤΠδύ- 
ΒΔ 0Π6, ΒΟΠαΘΙμ ΔΙ] 8 10} ᾿ᾶβϑὺ ΘΓ 516 5106 ὈΠᾺΘη, δὰ8. ΟΕΥ 
ΑΠπυπρ συ ον 5561 ὑγθυάθη: σοῖ ἀΠ]Γ61η Ὑ ουοϑί 16 βὐθιοὺ 
ΕΥΓ δῇ χὰ Ἐγχβμ]υηρ 65 θθομθηθηθη, ἀπὶ χυ]ο σὺ --- ἴῃ (ΘΓ 
Ῥούβοι 465 ΧΘΥΧΘΒ --- 65 ᾿6Ι μα ῇξ ἀπ5 νοῦ ἀ16 ἄσρσθῃ χὰ ΓΒ γθη ἴ). 
ϑοάδηηῃ ὙὙΔΥ 65. ΒΘΩΥ ρᾶββθηα ἤδ8δ8 ΑΘΒΟΏΎ]05. 616 ΜΙΔΘΙΠΘΗΘ, 
ππ γαρΊΒοΘ ΕἸΡῸΥ Θἰπ65 ἘΠ ΟΠ 6. ἃ 5ΘΙΠΘ1Ὶ οὐ 1Ο 6. ὙγΘΡ 1658, 
ψοσὺ ἄθηπ Δθ 0} (85 Κ]ΘΙ]Π16η6 Μούϊν ἀατο ἡγθ]οθ5 ΒΕ ΥΎΠΊΟΠῸ5 
πὶ δὰ 416 Βέππθ σοῦμησί μαύξθ γομ 5] δῦ μΙ παρ ῆρ]. ὙΥ οιΐου 
ὙΓΩΙ 65. 6΄η6 ὙΠΈΆΠΟΠΘ Ὑ οΥθοββοσθπρ 4885 ΑΘβοῆγ]οβ ἄθη ΟἽΟΥ, 
ϑὐαϊῃ ἃ ῬμΟΠΙΚΊΒομ αι. ΕὙΔΊΘΙ, ὙἹΘΙ ΘΗ 5 ΟὙΎΘΙΒΘ ῬΘΥΒΘΥΤ 
Ζαϑαχητηθηβθύχίθ. ὥΌΠο 55 οΥ ΜΠ ΠΟΥ πϑἤτη βἰαίὺ ἀ6ὺ ὙΥ̓ΘΙΌΘΙ 
81 Φυγθοκιηξδδὶσ ἀπὰ αἀἸδπΐθ ἤδζσι 416 ατῦββθ ἀπα ὙΥ̓μσμοῖὶ 
465 ὕπρ]οκβ σὰ νουϑηβο δα] Π6 πη; ἄθπη ὙΥ̓ΘΙΌΘΥ τγθῖπθ πα 
Ἰδτασηθυη τηϑρ! Ποῦ δ  δῖβα ἃ Ὀ6Ὶ ἀπρϑαάθαξοπάθπι ΟὐοΥ Ὀ]Ὸ5 
ΘΠ  ΠΔοίθη ΤΠηρ]οκο. ἘθΘμβο ΔΌΘΥ ἃθποῃ} (885 61 ῬΘΥΒΕΥ 
ἃ 416 ϑέ86116 σοὸπ ῬΒΟμΙΚΘη βοέχίθ, Ὠϊθυῖὺ 416 Νοὐμνγθπαιρκοιῦ 
τ ατ]Π10) ΟΘβομ]θάθμθβ (ὅπ --- ῬΒΟΠΙΚΘΠ) ΖαΒΘΙΠΤΠ ΘΗ ΖΙ ὈΤΊΠσ ΘῈ 
5105}: ουβραγίθ παπᾶ βἰαΐξ οἰπθ5 Βυπ 6115 σοτα ῬΘΥΒΊβοη θη ΘΙ 06 
γΙΘ 6 ἢ ἀ45 (ὑδπίσιμη 56] δύ, σγὸ Διο 416 ΒΟ] ᾶρθ ἅτ οηρῆπα- 
Πομϑύθη. δα 8116, 4185 485 Πιοϑιάθπαθ πα 1 οΙαἰγαρθπηαθ ἀδγβίβ]ΐθ. 
ἘΠ ΔΠΟΝ ἀδ55. ΘΓ 8 ΠΟΘΙ Θ]Δησίθ, ἀσγοῃ Θὐθ] προ ἀπὰ ἘΠπβιομὺ 
Πουνουσαρθηθ ρουβίβομθ ΜΆμΠΟΥ ἀ16 Π0116 465 που ἀρουίχαρ 
Ῥγδορίθ ἀθῃ θνηη αἀ855 ΟΥ̓ 8 1ῃπ0η φϑοιρηθίθ ΤΎΡΟΥ 4110 6- 
Τ ΘΙ Π6 1 ΟΘβιομἐβραμπκύθ ὑπαὶ βιθυΠομου Τάθοη μαὐΐθ. 0165 Πμσὺ 
ἊΠ5 δα οἰηθη υγϑιΐθυθῃ, ὑἸθίσθμθπάθη {Ππίθυβομιθα Ζυσβομθα ἄθτα 
δύΐοκο 465 ΠΣ  ΠΙΟμΟΒ. τππα ἄθπὶ 68. ΑΘβοῆυ]ο5. 

8) γοζα ν]θ]]οιοῦ ἀῦσομ αἴθ Ῥϑύβοι ἄθυ Αἴοββῷ ππὰ α16 ἘΠΗ γι πρ’ 
ἀ65 Χούχϑβ σοῃῦγίο. 

0) Υ εἰοκοσ, μβϑῖη. Μαβ. Υ. 5. 228 --ὸ Κὶ. ϑοῦσν. ΓΥ. 5. 101; χα. Β. ψαθυβὺ 
ἄρον προλογίξζων (ἀ6γΥ Επιππο ) αμα ἄθγ (που, ἀδππ ν]θ]]θιομῦ Αὐοββα, σαϊθύψί 
ΧροΥχοβ πα ἀοὺ ΟΠοΥ. 

1) ὙΥ δΙοκον, Βμϑῖη. Μυβ. Υ. 3. 228 -- κ]. ὅοισ. ΤΥ. 5. 101: τοπα Ὀ6 
ἈΘβοΏγ]1ο5. ἀα5 αἰ ον ὐῦου 50. ἂμ τη δ] Κύθτα Ἠϊτησα6] φαβατηση θη  ὗ, θπὺ- 
Τογηΐο ΤΟΠΠΟΥ στο ]]θι, σαϊούσὺ ϑομ]αρ αΐ ΞΟΒ]αρ ουξο] σύ." 
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ὃ. 16 ῬΒΟΘΠΙ556η. 465 ΡΕΥΥΠΙΟΠΟΒ. ὙγΆ 6 ἢ ΟἾΠ6 ἄνγο!6] 4Δ8- 
Ἴδπῖρα δύο σοπ τγϑ]ομοιη ΡΒ] αἴατοὶ ἢ ουχβ ἢ] ἀδ 55. 65 ππΐθυ 461 
Ατόποπ Αἀδιτηδηΐοβ (ΟἸγιαρ. ΤΌ, 4 -- 4. 411---4ἀ͵ὸ ν. ("ν.) 
δαΐ Κοβίθβῃ ἀ65 ΤΠ θυηἸβύο]ο5. δυο σὺ σσασθ ἀπα ἀθη ὅθρ 
σοσᾶηη. [1656 1 {Πτηβίαπα βου 18 616 Ζαβατηπηθηβθίζιῃηρ 465 ΟΠἸΟΥΒ 
85 ῬΒΟΠΙΚΊβομθη. ΕὙδαθη (γρ]. Ῥουβ. 410), ταδοιῦ ἴτὰ ΠδοΠ δέρῃ 
Οαταᾶθ ὙϑΒΥβο θη ]}10} (55 445 ϑύΐοκ ἀ65 ΡΠ μΙΟΠο5. δ88- 

, ΒΟΒΠΊΘΒΒΙΠΟΙ. 416 ΘΟ] δου Ὀ6Ὶ Θα]ΆΤη15. πα ἄθη ΤΊ θη βίο Κ] 68, 
ἄθββθη ΘΚ 5186 σαν, Ζῦτη δρδηβίαπα παύίθ 3). ΑΘβοῆγ]ο5. ἈΌΘΥ 
ἰαβϑίθ ἄθη ἰοῦ σϑῖΐου ἀπα ἰ]οίου. ΝΙΟμῦ πὰρ [ἄρσὺ οΓ 4186 
γγαἰἴοπύμαῦ απ Ῥδγύϊα!θια θη, ΟΠ 61 ΘΙ Ὑγ6155 --- τη ο]ϑύ 
ἀοὺ ἘΠη γαπρ ἀθ5 Θομαύνθηβ γομ ΤΠ) ΥΘΙῸΒ. -- - 0 ἢ} πΟΟΙ 416 
ΒΟΒΙδομῦ Ρ61 Ρ] ἰδ 1 ἀθη Κτϑὶβ βθί ποὺ 1λαυβίθ Ππηρ σὰ ΖΊΘΠΘΗ. 
Τὰ Ῥβιάθῃ Ἰούχίθυθη ΕἸ ΓΘΙ 5561. γγῶ] ἀοΥ Ηδιρύμθ]4 Αὐ]ϑύθι 68, 
πΠ4 ἀδ55 ἀογ ΠΙΟΠἴΟΙ ἀἸΘΒΘΠ 1Π ΘΠ 50 [|61165 [Ποὺ γοκίθ οϑ- 
508 ἢ 0] γον ΑἸ]θῖὴ 6558} γ7 61] 65. 111Ὶ 5 Π ΘΠ 6η. τποοΐα 
815 Ὑγᾶγθ ἀθύβθ]ρ6 ἀυσοῃ ΒΤΥΠΙΟΠΟ5 ἀπνυθυ]θηΐου ὙΥ 656 ἴῃ 
Θομαύθη σϑϑίθ!]ῦ πογάθη. ϑοάδημ ΔΡΘΙ νγῶ] ἄθηι ΑΘΒΟΠΎ]ΟΒ 
α16. ῬΘυβόμ 06 Αὐὺ 465 Αὐσιβύθιθϑ πα 561η6 ΡΟ] Ὸ156Π16 ΠΟ ὕπηρ; 
ἴῃ ἀθιηβθ]ρθη. Ναϑϑθθ βυῃραύῃ]80 815 Θ᾽ σοῃ 1 ΠΘΙηΙϑο Κ]65 ἢ 
Ῥϑιάθη ΒοΖιθ μα ηρθη 510. ἃὐροβύοββθη {ΠΠ106. ΑΘΒΟΠΎ]Ο05. ὙΔΥ 
οἷηπ. Μίδημῃ (65 αἰΐθπ Αἰπθῃ, οἷημ  ΘΥΘΠΥΟΥ (61 5Ο]ΟΠΊΒΟ 6. Υ 61- 
ΒΒ, ΘΟΠΒΘΙΎΔΟΙΥ πη6] ἃΥΙβυο ττ 50, ψγ16 Ασιϑίθιθβ; ἀαρθρθη 
465 1ιούχίοσ Απίαρομπιβθ, ΠΤ ΠΘτ βίο Κ] 65, γῶν ἀοΥ Ὑ υύγθίθυ (65 
7απροη Αἴμθη, τὺ τγϑιΐθιῃ (6510 5] "6156, ΟὙΌΒΒΘΥ σοΙβο σου Β6- 
τγΘο]Π]ΟΠΚοιῦ, 61 ἀΔΌΘΙ 6106], σϑ] ἀρΊουῖρ, Υἱϊο Κϑι ούβ]ο5. σθσθη 
45 Βοβϑίθῃθηαθ πη νας] ]510. .[6 ΘΙ ΠΒΘΙΠΟΘΥ ἀθ μον ῬΉΥΥΠΙΟΠΟΒ 
ἄθη ΤΠ θυ :ϑύο] 65. ἀπα ἀ16 Τιοἰδύππρθη ἀδὺ ΕἸούζθ γϑυπθυυ Ποὺ 
δμαῦθθ, ὑπ 850 ΠΠΘΠ1 τηοοῃΐθ 65. θη ἀθϑοηυ]05 ἀὐβησθ σὰν Εγ- 
σϑησαπρ' ἃ10 ἢ. ἄθτι Αὐιβύθι 85. ἀπα ἀ6ι Πα πηδο]ὺ Ομ ρ κοῦ 
ὙΠΟΘΥΓΔΉΤΘΙ. σὰ ἰΆΒΒ5ΘΠ; ππὰ ΟΥ̓ δῦ 1ῃ Ὑ οΟ]σπιηρ α16565. Ζ161685 
56] ϑὺ 80 ἢ) 1π συσίββοιη ατὰᾶθ 6Υ ΕἸ 561 δ] σ]κοιὺ σου }]16η. ΝΙομὺ 
ΦΥΤΟΥ͂ (855 ΕΓ 45 νου θηδὺ (ον Β]οὐίθ γϑυβοη ψΊθοΘ. Οὐδ γοῦ- 
ΚΙοΙηοσίθ οὐοὺ ΑΡπθίραμηρ σθρθη 416  οΥγδμα]πηρ ΑὐΠθη5. 1 
οἴπθ ϑθθιηδοὶῦ νου οίδθ 1.): Δ ΌΘΙ οἱ Ἰασὺ Ἃοο ἢ} ἄθηῃ στ ίοϊσα δαΐ 
Ῥαγυνα!οθῖα οἰπθ ΟΠ ρΊτοῦ θ61Ὶ Ὑγ θη 6 ἄθυβο]ρα ἴῃ ὙΠ] οι 
ποὺ Ππαὐΐθ, απὰ ποῦ πο} θ6γ8}} ἀθη ΑπὐΠ6 11 ἀθυ Τιαπατηδοιὺ 
ταῖῦ θθβοπάθγοιη ΝΟΠασοΙς Πουγου ἢ). 

0. ἀπ ἀϊδβθῖῃ {Ππὐθυβο ]θ4θ 6. Ῥο  βομθη. ΠΙο ύτπιηρ' ὑγιθὺ 
ΠΟΘΙ ἦ6᾽ ἄθὺ οὐ Ί5 θη. Αὐἰαβθαπρ',, ὑγ8] μου ο] ΘΙ 8115 1ἢ (6 Γ 

8) Το βίο] 65 ὅ. 
9) ΥρΊ. ὙΝ 6Ιοἴκου, ἢ. Μαβ. Κ. 5. 206 ---908 -εΞ Κὶ. ὅομυν. ΤΥ. 5. 148---150. 

10) ὙΝ16 Εἰ, Ῥαββου τηθιηΐθ; 5. ΥΥ δ] κου, Βμ. ΜΟΥ. 5. 917 ἢ τξαὶ ΚΙ. ὅόμυν ΓΥ. 
8.160 ἔ. Αὐολι Αὐϊδύθι 68 μαύξθ βοῖῦ ἄθτα ρ᾽ϑπσθπαᾶθη Εσο]ρ 6 465 Τ τ βίο τ] 68 
βθίπθῃ ὙΝΊθυβρυτοῃ σοσθη 1686 ϑοῖῦθ σοῦ ἄθββθη ΟΠ φαξρορθθθη. 

11} ΨΥ ΘΙΟΙζου. 5. 219 1. ΞΞ 182 ἢ 



0 ἈΑΒΒΟΗΎΤΟΒ ῬΒΈΒΕΝ. 

ἐϊοίβίθη ἘΠο θη γα ΠΟ κοῦ ἀπβοὺβ ΠΙοὐουβ συγζο]ῦ. ΑΘΒΟΒΎ]Ὸ5 
᾿ϑῦ 1 βϑίπθιη ἱππθϑυβύθῃ ουπθ ἀυτοι ἀπα ἀυτοῇ το]]ρῦβ, οὐ 1} 
γῸΠ ὈΠΡΘΠΘΙΟΠΟΙΙΟΥ ΒΥΘΤΩ ΠΟ Ἶτοιῦ, 6418 1π 4116 ΟΘβομιοίσθη 468 
ΤΠ ΌΘπ5. ἦα5. οὐπδίθ πρὸ ὑπαὶ 416 σογθομιίθ Ηδηα ἀοΥ (οὐ μοι 
οὐϊκοπηὺ: ἀπα 50 δῦ πῃ Δ0ἢ Ἃ6Υ ΒΙθρ ἀοΥ ἨΘΙ]Θπθη ποὺ α186 
νι απρ τπγὸγῦ Ταρίουκοιῦ ἀπα Οθβομ] ΚΠ ο ἢ κοῦ, βοπάθυπ ἀ16 
ΒΟΙσο ὑμπα ἀον Βθνγθὶβ 4685 σουθπομθη Βαιδίαμαθθ. ἀὑδπχ ἀπά 
ΘἽΥ 8115 (65. Αθβοηυ]ο8Β ΘΠΠηΠ6 ΠΘΥαῖΒ ΘΘΒΡΙΌΘΠΘΙ. ππα [αϑὺ ἀ85 
ΤΉ Θπια βθῖπθ5 ϑὐζοκοβ δ ψὰβ Ηογοάοῦ 5) ἄδθηῃ ΤΉ βίο] 65 1Π 
ἄθῃ Μυπά Ἰερὺ: τάδε οὐκ ἡμεῖς κατεργασάμεϑα., ἀλλὰ ϑεοί 
τε καὶ ἥρωες. οἱ ἐφϑόνησαν ἄνδρα ἕνα τῆς τε ᾿Δσίης καὶ τῆς 
Εὐρώπης βασιλεῦσαι ἐόντα ἀνόσιόν τε καὶ ἀτάσϑαλον" ὃς τὰ 
ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια ἐν ὁμοίῳ ἐποιέετο, ἐμπιπράς τὲ καὶ καταβάλλων 
τῶν ϑεῶν τὰ ἀγάλματα: ὃς καὶ τὴν ϑάλασσαν ἀπεμαστίγωσε 
πέδας τε κατῆκχε. [θη ΘΡΘΠ80 ψιτα 6416 ΝΙθάρυ]αρθ ἀον ῬΘΥΒΘΥ, 
ἰχοὺζ ἴσου {Π 6 υ]θρθη οιῦ δῃ Ζ8}1, ποὺ οὐνγα ἃὰ8 ἤτον ΒΕ ορ- 
μοῖῦ ρρο]οινθῦ, ν᾽ ἢ. τῖτα ᾿ἢγ Ταρίουεοιῦ [ον νγθηα 8η- 
οὐκαπτῦ ὑπαὶ 1ῃγ ΠΠΠρΡΊοἸΚς ππῦθυ θίπθη ἀορροιύθῃ (ὐθϑιο βραμπκὺ 
σοβίβ]. ΤΠΘΟ]ορΊβο. οἰγαούοὺ Ὀθυαμῦ 65. δαΐ αἰέθπ ὙΥ 6ϊ8- 
ΒΑΡ ΡΘΗ, 6416 ΤῸ ππογυγαχ οὺ γάμο τῃ ΒΎ Π] απρ σορδηθθη 
Β1Π6, 65. Ὑ7Ὑ81 8150 Ἰδπιοδὺ ττῷ οοὐποηθη (ἰδιδίθ νουσθο!]αθὺ ἀπα 
ἴπι σον !ομθα Παῦμθ Ὀθβο]Οββθη; δ ἀθυθυβϑιΐβ δῦ 68, θὐμΊβο 
ΔΏΘΘΒΘΗΘΗ, οἷπθ γα Εϊ θοσαηρσοπθ υβομα]άσπρ. ὥοποα 
Ὧδ55 Χουχθθ 616 νοῦ Ναΐαν ἀπα (ἀομοιῦ σοζοσθηθη ΘΟΠΓΘΉΚΘΗ 
ἘΡουβομσυ θη, 416 Βοϑεπησηπηρ βϑῖηθα δαί δ]5 Πιπαιηδομῦ 
τηϊϑβαθῃ ἰοὺ ππα 510}. δα ἀὰ5 Μθοὺ σοπαρσὺ ποὺ") γᾶν δῖπθ βοθνγουα 
ΤΊ ββθη οὐ, 416 ΠΟΟἢ σοβίοισοσὺ συχάθ στοῦ α16 ἀπρονόμῃ- 
ΠΟΠ6 μουδαβίοσάουμθ τὺ 16 ΟΥ̓ ἄδ061 γον, ἀστοι [76 06γ- 
Ὀυϊοκαηρ 465 Ἠθ]]θβρομῦ τ. 5. ψγ. απ ὈΘΒΟΠοΥ5. ΔΌΘΥ ΠΘΌΘΩ 
ΒΟ α16 ῬΟΥΙΒΟΥ νουϑπαϊσὺ 1π46}}] 516 ἴῃ Η6]]ὰ5 5100. δὲ 6 
Τοηρ61η ππᾶ ἨδΠΠρ πη θυ ἀον Οὐὐίου [του μα! νϑυρυ θη 5). 
Ὑγοῦ οπὐΐουπὺ 4150 ἄθη Ἡδ]]Θηθη 1πὶ θοαὶ οὐθι 1Πγθη Β ἸΏγ υτι 
Ζὰὰ ΟΠ τ ΘΙ ΟΠ 61π, Πξ 10 ΑΘ ΒοΠ 105 ἸΠπθῃ Ὑ] ΘΙ τη ἢ Υ οἷπὶ ΔΌΒΟΠΥ ΘΟ ΚΟ 68 

12) ὙΠ], 109. 16 ΤΠ]ΘΘΥθ  μϑυϊτησηαπρ ᾿ἰϑῦσ Θμθ. 80. ΦΎΟΒΒΘ (ὙΡ]. τ. 
809 ΠΗ) ἀδ88 τηδῃ 516 Καῦπι [{ν Ζα Ά]Π1ρ Πα] θαι αμη, στη] ἀφ ἀ0ἢ. βοπϑῦ 
65. υἱοῦ δη ὅρασθη [61 ἀδ85 Ἡογοᾶοῦ πὑπβοὺ ύοῖς σθκαπηῦ παὖ (ν6]. σὰ 
728. Ττῦ8). Ῥδθ5 ΟΥ ΔΌΘοΥ σογαᾶθ ἄθη ΤΠ μη ϑύο Κ] 68 α1θβθ ϑήουίθ ἴπ ἄθῃ 
Μυμπᾶ Ἰορὺ ἰδὺ Ῥϑζθίομηθηα; ἄθπη αὶ ΠΔΟῊ ἴπῃτὰ 616 ἀουίσθ ᾿θάθ αθβ 
ΠΤ μϑυαϊϑίο 165. θα ἄπθοκ παὺ ἔν ἄθη ΕΔ] ἄθὺ Νούῃ ἴμπτὰ οἴπθη πὔοκηαδ 
Ὀ6Ὶ ἄθῃ ῬΘυΒΟΙ Ζὶ ΟΘΎΙΏΠΘΙΙ, 50 ΒΌΥΙΟμῦ Φπ0 ἢ} 16πον αθᾶδηϊκθ πἰομῦ βϑῖπθ 
αι Π10Π6. Οἰθβίππππρ 8, ΒΟΠ θυ Ὑ716 αὐ δϑ 6. ἀθη Κη. 50]16η. 

18) ρ]. ν. 108 Π΄ 108 Ε΄. δὅ8 ἢ. 14 Ὲ 901. 828 ἴ. ὟΥ. Ἠοΐτηδῃῃ, 

ῬΒΠοΙορσὰβ ΧΥ͂. 5. 201 ἢ 266.. 
14) Τοῦ 5, σϑυια. βομυν. Κ. 5. ὅδ8 ἢ ὙΝ16 Ἰαπρθ ἄδβ ἀϑαδομύμϊβ8. 8 

416 ἀφιπμα]ροι ἀσεβήματα ἄθν ῬΟΙΒοὺ Τουύνιυ κύθ σοιρὺ ῬΟΙγΡ. Υ, 10: τῶν 
δὲ τοῖς ϑεοῖς καταπεφημισμένων πάντων ἀπέσχετο (ΑἸΘχαπαθ.), καύΐπερ 
τῶν Περσῶν μάλιστα περὶ τοῦτο τὸ μέρος ἐξαμαρτανόντων ἐν τοῖς κατὰ 
τὴν Ἑλλάδα τόποις. Κρ). ἄρτηίρθηβ σὰ ν. 809 
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Β11Δ νοῦ σομ ἤθη ΠΌ]σθη 665 [Π 6 Ρουτηαὺα ἀπα ἀοΥ οὐθοβιρσκοιὺ: 
βὐαϊὺ 516 1π ΠΙΟΠ Υ μθΙὐ ΘΙ ΖΌ ΙΘΡΘΙ, τηϑπΠὖ ΘΙ 516 ὙἹΘΙΠΊΘΗΥ ΖΓ 
Μββδιραμρ, Βοβοππθημοιῦ ἀπ (Οοὐξοβίθσγομθ, πα γϑυ]ϑηὺ ἀἃ- 
ἀαγοι βοίποῖι (ἀθαϊομίθ ΖΡΊΘΙΟΙ δἰπθη νου ἀοΥ δθοι ἀδ8 
Τηΐθυθϑϑθ 465 ΑἸσθῃ Ὁ ]Π0Κ5 ἀπα ἀ6ῃ ᾿ς π5 0] 6 Ίβομ θη (ἀὑθητιβ5 Βιηδπβ- 
γϑ οὐ: ΕΓ τηϑοηῃῦ 65. Ζὶ ΘΙΠ6ΠῚ Θὑμβοηθη Κὐαμπδύνγουκ, α6 5561. 
» ΘΙ Ζθ 6 ΤΠ 6116. σὰν Ηθυνου υπρσιιπρ ὄϊπθ85 ΠΘΠ]Πσθ. ἀπα ΥΕ]1- 
σἸόβοη Οο 185. Ζιιβατη τη Θ. ὙΥ]ΓΚΘΠ, πῃ Ὑγ 6] ἤθη. 816 56] ϑύβιοη- 
ὑΐροπ ΒΘ ρθ. ὙΘΥΒΟΠ γ]Π6η ὑπαὶ ἀοΥ []Θο ταῦ, ἀ6 1 510} 
850 ἸοΙομῦ ἂῃ ἅ16 ΕΌΥΒΘΙ. α65. ο᾽ οΚΠ ΘΠ θη ΠΙΘσουβΒ Ὠδηρὺ, ΖυΠῃ 
Πδιύθυ Οδ 1 8]6 ϑι νη ον [ΓΘ ου]θσθη μοῦ σουθιπιρὺ πῖγα 15). 

1. οι οἶπού Πα ἀ] πρὶ ΚΠ ἴῃ ἄθη ὐϊοκο οσθηνΠο ἢ 
ποὺ 416 Ηθάθ βϑὶπ: θη 6]π6 Ὗ ΘΥβο 1 θη Ποῦ 61 [πΐθ Θ5Β6Π, 
Ὑγ6] 06. ταῦ ΘΙ Πδ Πο᾽ τη ΥΥΙἀογβίγοιῦ σουαίμθη ππἃ ΒΟΒ]ΙΘΒΒ ΠΟ 
γϑυβόπηὺ τγοτάθη ὐπηΐθῃ, ᾿ἰδὺ πιοῃῦ σουμδηάθῃ: 8116 ῬΘΥΒΟΠΘΗ 
ΟΙοβου ΤΥαρΌαΙ6. ΠΔΌΘμ ἀἃ5 οἸΘΙοΠ6 Τηΐουθϑδθ ἀπα 416 ἼΘΙ] 0 Π6 
ΘΟ τηηρ, ἀθιθὰ ΑὐδΌτγοιθαπο ΤΌΘ 416 ΘΙ ΖΘ] η6η [6116 416 
Βευγθσπηρ 1η ἄθηη ὐίοῖκο ὈΠ46ύ. [)16 σὰ ασαπάθ Πθρθπαθ Ηδηά- 
Ἰὰπρ, ἀδ5 σγγχὰβ 616 ῬΘΙΒΟΙ ἴῃ Η6]185 σϑύμδηῃ ὑπαὶ δου] θη ΠΆΘΗ, 
Ὰ110 76 η561ὺ5 465 ϑύζοκθα; 1 (1656 πὶ 56] ϑὺ ψιστα πὰν ἀαγσοβίθ]ῦ 
Ὑγ16 Θἷπθ αι (θ5 Οθβθομ θη ηθ ἢ. ὉΠ 616 8 Πα 616. 61Π6πὶ Βαοίμοι- 
Πσίθη τὰ θη ΔΗ ΘΠ 1η5 Βουνβδύβθιη ἰγυ, ὑπ χυγα] τη Ζα- 
πΘῃτηθη ον Του ΟΠ] κοιῦ, νο ἀογ ΑΠπαπρ' δυΐβίοισομ Ζὰν Εἰγ- 
ΓᾺΠ απο, σοτὰ  ΥμΘμσηθη. 465 {Ππρ]Ἴο]5. σὰ ἄθββθη 16] ὉΠ Πρ ΘΤΩ 
ΑἸΡΠ1ΟΚ 1). Ἐπ ᾿ϑῦ 80 οἷη δύαϊοπραηρ 1η ἄθη ὐΐζοκθο: 416 
ΒΟ  Πστησηθη ΑΠΠΠσΘη Ὑ6]0Π6 ὅθ ΟἼΟΥ ἀπα ἄδπη Αἴοβϑα 88- 
Βρυιοηῦ Ὀαυθιθθη σοῦ δῖ 616 ἰγαυσσθη ΝΘΟΒΤΙΟ θη. ὑγ6] 086 (6 
Βοίθ Ὀγϊπρὺ; ἀ165886 πουάθ πΟΟἢ σοβίοισοσυ ἀσατῸ}} 616 Μη Π61- 
Ἰθπρθη 465 [)Άγ6105, 15 ἀδηη ἀἀ5 {Ππρ]ος οἸρίο]ὐ 1πὶ ρουβόῃ- 
Πποῆθη ἘΓΒΟΠ ΘΙ Π6η 465 ΧΘΥΧΘΒ. 

8. ἴῃ ἀεγ Ομ να κύθυθι πὰ πρ' δῦ 485 Βησθη τη] βὲθ 
α16 Οαδρία!ς ἀθ5 Πᾶγ 6105. θθσοἢ τῃγ6 ΕΠ σα μρ συγ θη. 418 
ΒΟΒγδηϊκοη. ἀοι Ευζβ απ ουνγθινοσύ, ἀο ἢ 616 ΟΠ] δομῦ νοι Ρ]α- 
ἐδ ταϊδα χα θσηθηι τη ] 0} σοηηδού, ἀπα τη ἄθπηὶ Πλαῦμθ δι 
50 γϑυθῃσίθμι ὑπαὶ Πο]Πσθιη ΜαΠπα6, {τ 8116 Δακαπ α16 Απρυο 
αα Η61185. σὰ πη θυ] β5θη, Θῖπθ Ασὺ ἸΠΠΘΥ6. ΑἸ ΌΒΟΠ] 5565 ΠῚ ἀ6 
ῬύοΙ σθυσοππθη. ΖαρΊΘΙοἢ Ρ6]θούθ ἀἸθβοὺ Τοαΐα 416 ἘΠ υτηιρ Κοιῦ 
πηα ὈΠ4 οί ἀστοι βθῖπθ ἱπποῦθ Ποποῖῦ ππα ΥΥ̓ οἸ5Π61ῦ δίπθη οπ- 
ἐγαβὺ σὰ ἄον ἴθι τὑπα ΚΚ]αρθ 561 Π6 5. ὉΠ ΘΒΟΠΠΘΙΘΗ ΟΠΠ65:; (88 
ΒΠΔ οἰποΥ ὈΘβΒΌΥΘη. δ ΙραΠ θη Ποῦ τγαγαᾶθ ἀαγῸ0}} 1ΠΠ 8 616 

10) 9 80005 ἃ. ἃ. Ὁ. 5. δ04. 
160) α΄. Ἡδυτηδπῃ, Οραβο. 11. Ρ. 938 ρ1ρού, 416 νϑυβοβίθαάθηθη ῬΘυΒΟΠΘῊ (68 

᾿ς βϊοϊιβα 415 ΤΠοΙ]νουύγοίου 465. Ῥϑυβίβομθα Κ ΟΙΚΘ5 Θα αββοπα, 815 ΤπΠπα]ὺ ἀθ5 
ϑύζοικοβ δα: ΟἸνιθαξοσα Ῥουβαγθαση γ᾽ θυητβ 1110 46 ουθηῦι Ὀ6111 50]]1οἸὔδτη, 
ΤΠῸΧ γ6 οοτηρογύδ, ὁοηδύθυπαύατη, ἀπ 6 ἃ} 115 ἀαχιτατη ρϑύθηθθμι, ἀ θη] 16 

 δοοθρίο 46] γθβροηβο δάβρϑοῦι γθαθαμύίαχη ἴῃ οἤπθυτα Ἰπούατη θυ σα ρθηΐθση. 
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ἀσηκ]6 αδσθηνγασὺ π8 86 Πουδη σου ϊοκῦ 17), ΕΎΘΙΠΟΙ ἰδ 416 Ζθιοῃ- 
ΠῸΠρ 465 [ΆΥΘΙΟΒ. ποὺ σαπη ΘΟηβθαπθηὺ σϑῃδ θη, ΠΟΘΠ ΥἹ6] 
ὙγΘΙύΘῚ ΔΌΘΙ ἀαγοι οηὐευπῦ οϑβο 110 ἐσθὰ πἀπα τἱοῃθρ Ζα 
561η. Ιποοηῃβθασθηῦ δῦ 65 (888 [Δ ΘΙῸΒ ΖΥΩΙ 0 ἄθηη Ὑ οΥρθ- 
[Ἀ]]ΘΠ6η ΠΟ Β. Ὑγ 6158, ΒΟΠΘΥ 65 δὐδὺ 8} 561η6 ΕὙασΘη ἀαΤΟ ἢ 
Αἴοββα οὐδ ησῦ, Δ μἀθυθυβοιΐβ ΔΌΘΥ ἀοοῇ χηὖ ΒΘ Π θη Ὑ ΒΘ ΡΘΥ 
ἅδ5 Οδμόγίθ πἰπδιβ ἰδὺ (τρ]. σὰ 145) πα πϑπιθηθ!οῃ 485 Κοτα- 
Τη6Π68 1ῃ 8116 ΕΠ Π ΖΘ] Πο᾽ θη γογϑιβυθυ κι παϊσὺ (190 14). διπά 
ΒΙΘΌΘΙ ποοῖ Ὑ ουτ 6] Πρ Βυ  υβ 6. θη θαυ 15), 850. 51π4 ἀδρθοθῃ 
ΒΟΙΟΠ6. ΔιβοθΒ ἢ] 556. ΘΗ ὙΠ 485 ΒΙ]ἃ 465. [)ΥΘΙΟΒ 716 65 
ὍΠ561 Οὐΐοῖ οπηὐνιῦ σὙϑυρ]θΘΙΟΠ6) τὴ ἄθῃ σορ Πογοαοὺ ἔθ ου- 
Ποίουθθη ΤΊ αὐβαοῃ θη ). Απὑἱ ϑοιύθη (65 [λγ 5. 5:θῃηῦ ἘΠΒΘΥ 
δυΐοκ πὰρ [ποῃῦ, δα οιΐθῃ (65. ΧΟΥΧΘΒ ΠῸΥ δομαίίζθη. ΠΑ ΘΙΟΒ 
1δὺ ἀατομαιβ σοβο ] ἀουῦ 815 ἋοΥ Πασθηῦ Ὑ116 ΘΓ 5611 5011] ππᾷ 
716 ΧΟΥΧΘΒ. ΟἸΘΙΟἢ [8115 δ δ 501 50116 0, 6146 1 861 ἀ85 αθρθῃ- 
{π61}] ἄδγοι σγαν 5). ἴὕπῃι α16586 Ζϑιομηππρ ἀατ Πγ θη σὰ Κύμη θη 
Τη55 (ΛὍΥ ΠΙΟΠὕΟΥ σὺ ὉΠΖ ΘΙ 6] Πα θη σοβο μι ὑΠοπθη ΤῊδί- 
ΒΘΟΠΘη. ΔΌΒΘΠΘη. [)Άγ6105 ἰθ6]ῦ ἀθη πρ' 561π65 ΘΟΠΠ65. ΘΘΘΘΠ 
Ἠ61185: ἃ15 Οὐ δὲ μιοῃῦ βθ] υϑὺ 80} βθῖη Μαγαίμοη ρομδθὺ Ὠδύξθ 
ὉΠ 815. ΟὉ πιομὺ σουδᾶθ (85 ᾽ ουδηρθη 416 ΟΠ τη80 ἢ. 561Π68 
γαΐθυβ Ζζὶ τἤοῃμθη, ἄθβϑθῃ ρο 50 η65 ΠΤ θϑίδμηθηῦ δαβΖα ΠΥ ΘΠ, 
θη ΧΟΥχοβ σὰ 561 Π81) {ΠΟΥ ΘΠ Π]16 1) οϑίγθ ρθη πᾶ θ, τγὰβ (001 
ἴῃ νυ. 4τῦ ἔ. δυβαγοκΊοι. που καπηῦ 15ὲ. [)άγθιοβ τσ 65. ΤΘΥΠΘΥ 
815 δἴπθῃ ΕὟΘΥΘΙ ἀδ55 5610 ΞῸΠη οἰπηθ Βυΐοκθ ἄθου ἀθη Η6]1685- 
Ῥοηὺ βοη]αρ, νγϑγθηα ΟΥ̓ ἀοοἢ 5] θϑὺ ὅθ θη ὑπγ] ΒΟ θ ἢ 
Βοβροῦνιι5 ἀρδυ τίου Παύΐο 3). [6 πον υὐμτηῦ 65. ἔθου μῸ. ἃ 
[λάγθῖοβ (804 {{ὺ ἀδ85. δΥὺ΄ 8116. βθῖπθ Εγίο!θθ θυ Ζιθ]ῦθ. οἤπθ ἀοοἢ 
561πη6 Ῥϑύβοῃ ἦν ΟΘΙΆΠΥ 6]η65 ΜΊΒΒΟΥΟ]ρΒ. αὐιϑζιιβθῦζθῃ:: ἃ18. ΟὉ 
8 ἀθπ ππρ] ΠοἸ ΠΟ η θη ΒΘ] άσαρθ σοσθη 416 ΘΚγύμθη [ΠΥ 6105 510 
πιομῦ ΘὈΘη 115. ρου] 1οἢ) Ὀϑύμοι! Πρ πδδῦ8. ΑΘΥ ἀ16565 Βα γγο 8 
ΜΙΒθσ βΌΒ]οΚ τὰ ν]]Πσ Ἰσπουϊοσὺ ἀπα [) . 6105. 815. ἃ] θοῦ ἀπὰ 
ΔΌΒοΙαῦ σ᾽ ΚΠ 1.0). ἀδγρθϑίθ]ῦ. Εἰθθηθο πσθηῖρ πϑ ξθ 685. Ζὰὶ 56] ΠΘΥ͂ 
ΘΙ ππηρ 815. Γ61Π6. τη11 416 ΡΒ ΠΟ κοῦ οθϑυμπησηῦ θη ]Ά Θ]ῸΒ 
415 ΤΉ ΘΙ] ΠΟΙΟῚ ἃ ΘΙ Π6ηῚ ΝΙοτθ δίχα γθη: 61 (6. Εσ πη οΥ- 
ἀπηρ ἀθ5. [Ὁ]ΒΟΠΘη. ΘΟ 15. Υιγ ὍΠΟΥ 616 ΒοίΠ δ] σιηρ (65 
Τλαγθῖοβ, ἰγούσαθηη 855. 518 ΠΔΟΝ ΒΘΙΠ6 ΘΙΡΘΠΘη. ΑΠΡΆΡΘη (1Π 

11) Υοιοκου, Ἀμθίη. Μυβ. ΚΝ. 5. 216 - . Κὶ. ὅοιγν. ΕΥ̓. 5. 168. 
18) Ὑ1ὸ οὔνω, ἀδ85. 16 ΔΗ ΠΡΊΟΠ6 {Ππνγββθηηθιῦ οἷπμθ Πηριθυῦθ 8561 

Οὐδ 8.85 ουβϑῦ δ]]τη ΠΟ ἢ. βοῖη Βουγυββύβθιη νο]] Κουητηθη Κ]δν πγογᾶθ τι. αρ]. 
ατοββοῦ ΝΥ θυῦῃ ᾿ϑῦ 061: βοϊομθη ΑΠΠΘΠΤαΘη Π]Οἢὔ ὈΘΙΖΆΤΊΘΒΒΘΗ. 

19) Κρ]. ΥΥ. Ἠοβηυδηη ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 265 Τὶ 
20) πο Αὐβηδῆτηθ τηϑοηῦ ἢπὺ οὔννω 16 Μαμπσηρ 840--845, 5οΐθυπ 

65 ΒΟΠοίπθῃ ὔμππξθ οὺ 561 ἀφ ἀγο ἢ ἃ15 ΒΑΥΡαν θοζΖθϑιομπθῦ, ἀθὺ ποθ Ἡδ θυ 68 
Κοπμπῦ. Τπαυ 1465. νγοηϊρβύουβ Ἰοὺ ἀθυσ]θΙΠΘη ΤΠ ΘἤΤΘ. ΠῸΣ ρϑβῦρ' πΙΘαΥρ' 
βύθῃοπάθη Ῥρυύβοπθη ἴῃ ἄθη Μυπα, 16 ἄθτῃ ἀηροϑύγαπκοπθη Ηουαὶς 65 (Α10.) 
οὐδΥ ἄθπι Ῥοϊγρμθη (ΚΥΚΙ.). 

21) Ἡφτοαού ΤΥ, 8. 
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ἀ6Υ Το σι γὸπ ΒΟμιδῦα ἢ) πα πο Ἡδγοάοῦ θ᾽ π6 56 }γ μούγου- 
ΥαρΌΠαθ νγᾺΥ, σδπΖ 1π θη ΗΠηἰουρυαπα σοατϑπρὺ ἀπα ἀΔ ΕΣ 
Αὐ αρῃθυπθ8 815 416 ὥβδϑὶθ ἀθβ {Ππύβθυ μθῃπμ6 5 ΠΙηρθβϑίθ]ῦ. Μδη 
Καπη ἀἄδ5 Οθσιομῦ ἀἸ6βοὺ ΠΤ] αύβαομθπ ποῦ ὩΡΒομβομθα ἀαχοῖ 
416 Αππδῆπιθ 4855 ΑΘΒΟΆΎ]05. ἀθη γα ῃγθη σΘβοΙ Π ΟΠ 6η ὅδο}- 
γ Πα] ὺ πιοηῦ σεἰκαηπὺ ἤᾶρθ: 50 Ὀθαθαϊαμρθυο! θη ἀπα οἴδθη- 
Καπάϊσθη σοϑο ΒΒ ΠΟΠΘα ΕΣ ΘΙ 556) σοσθη 061 ἰδὺ 6116 5010}18 
Αὐβῆπομῦ πἀπτηδρ]οῃ; μαύϊα ἀοο ἢ ΑΘϑο γ]ο5 1π ἄ6ι ΟΠ] Δοἢὺ 6] 
Μαγαύποῦ 56 106. τηϊρ κάμη. Ὑ]ΘΙΠΘΗΏΙ Τησι55. ΠΠΒΘΥ ΠΙΟΠ ΟΣ 
ὉΒΙΟΒΎΠΟ0). πἀπα τοὺ ἄθη Βουγαββύβθιη ποὺ οἷ Ἡ]ΒΙΟΥΙ ΚΟΥ σὰ 
5611, ΒΟΠάθυμ 61πὶ ΠΙΟΠἑου, ἀ6η [}γΘ]05. Ζὰ δἴπθιη 1468]6 σϑ- 
βύθι ροιῦ Πᾶρθη, ἀδιηῦ γοὸμ ἄθπ Π6]]6η Ἠ]Η ΘΥΡΥ Πα ἀἃ5 αἰἸϑέθυθ 
Βα ἀογ Οορθηνγασὺ ὑπ 50 ΒΟ ΠΆΓΟΥ 510} ΔΌΠΘ6Ρ6. 

1)85 οι μϑ  π155 συ Ίβοθθη 0558.) υπα ἄδηη μοτο ᾿ἰϑὺ ἄθιη 
οηὐροσοηροβούχὺ 1 γ6] Πθηη ἀθυ ΠΟΥ ἀπ ῬΙουηθίπθι5 τη Προ- 
μηϑεὺς δεσμώτης, δον 46 ΟἼΟΥ πᾷ Εθοκ]ο5 ἢ ἀθη Ἑπτὰ 
41 ΘΙΠΒΠΟΘΙ βύθμθη. Ὑὐϑμσο μα ἀοτὺ ἀἀ5. νγθ1Ὁ]16 6 Ζαρσθη ἀπ 
Βαπρθη ὑπαὶ «[Δ]ΠΠΊΘΥ ἀ65 (ΠΟΥΒ (6Υ ΘΙΒΘΥΠΘη Εἰ Θαὑ ρον 65 
Ηδαρύμθ] θη σὰν ΒῸ]16 ἀἸθηῦ, 50 ἰϑῦ 1 ὉΠΒΟΘπὶ ΘὑοκΘ ἀπηρὸ- 
Κοηγὺ (οΥ «ΦἈΠΠΠΊΘΥ ᾿αιρύβ]Π10} ἀον Βάμηθ, ἀ16 δὐμῖβομα "6- 
ἤθχιοι ἀον Οτοποβίσα σαρθῦμθ]ῦ. Αὐοβδῶ ἰϑῦὺ σθηζ 60 παπᾶ 
Μουΐίευ: 1ΠΥ (ἀ ΘΙ ΟΠ ΒΙΚΥ ΙΒ. δῦ Κ61} Ὑγοιΐου, 1ῃγ Β]1ΟΙς πξηρὺ ἅτ 
ἘΠ ΘΠ 6, ῬΘΥΒΟΠΠΟΉ ΘΗ, ἀ85 ΘΟΠ]ΟΙΚΒ8] ἸΠΥ65 ΞΟΠ ΠΘ5. ἰδὺ ΕΣ 5] 
ἀδ5 ὙΥΙο ὑρσβίθ: 18 ἀοΥ ἸΙο ον Ἰδβδῦ 516 βορὰν (846 ἢ) δὴ ἄδθπὶ 
ὈΠΡΘΠΘΌΤΘη []πρ] οκο ἀὰ5 ἄθη σαν οί γο θη 415 485 ΓΙ 518 

 ΘΟΒΙΠΘΥ Ζηβ ἀθη Πρ] Ομθη. Αὐΐχαρ, ΠΟΥ σου 6 1 πν6] Θ᾽ 
1ῃγ Ομ ἀδΠΘυἸουηηθ. ὅ0. 56Π7 ΑἸΘΒΟΥ Ζαρ 8η α16 (δυο  αΥ 
ΔηβύγοΙῦ, 50. ΘΠ ᾿ἰδὺ ΟΥ ΟΘΥ ΒΟηΒΟρΡΘη 6156 65. ΑΘΒΟΠΎ]ΟΒ 
ὙΠ ΘΒ Ποπα. ΑἸΒ5. ΘΙΠ6. ΘΠΘΙΟΊΒΟΠΘ. Β6] δύ θθνιβδίθ Ῥουβὸμ- 
πολ κοῦ βὐθ]ῦ ἀμβοΥ [1οηΐου 5. ὙγΘῚ ΠΟ η6 ΟΘβ μον ἔθ ου- 
ὙΙΘΟΘΠα ππΐΟΙ θη (ἀοϑιοὐβραμκὺ ἀοΥ ΘΟ, νέο μΠ6. πα [κοιημηΐ 
ἀποὺ Ἰϑιομῦ ἀαχὰ 561Πη6 ὑγϑι Ὁ] ΟΠ θη Οθϑία! θη γη1ὺ ἸΘΙΒΟΙ ΠΌΠΪ6 
Ζτι ΖΘΙΘΠπ6η. Αὐοβϑα δῦ σϑιβύϊσ καστη Ὀθἀθαΐθη 6. 815 416 ΑἸΉ ΤΠ 6 
1ῃ 6 (ΠΟΘΡΠΟΥΘΙ: 518 Βρυϊομὺ Ὡ]Οἢὖ ἸΠΠΠΊΘΥ σ8ηΖ ἸΟΟΊΒ6 ἢ. ΞΟΠ αγῇ 
ππα τἹομύσ (211 Πἰ ὅ98 8); 5186 Ὀοίοϊσύ. θα ομβυῬΠοἢ. ἀθη Παίῃ 
465. ΟἸουβ (228. 609 1), μαῦ 65. 06 ἄοοῃι δἰσϑηθ]θ}) ὈΘΒΒ6Υ 
Βονγαπδὺ (018 8): ΘΌΘμΒ50. τιηβ6] δύ παρ χοὶσὺ 518. 510} σϑρθῃ- 
ὮΡΘΙ γῸΠ ἴΠγὸπὶ (Οὐαὐΐθ, γὸη ἄθββθη Υουύθη 416 ἰῃτίσθη οἷἢ 
ὙΝΊΔΘγἢ8}} 5:πα (νρ]. ν. 847 -- 880. 849 --- 838 ἢ 860 -- 884). 
[τὴ {Ππουβοῃιθᾶθ γορ ἸῃΥ ἀοηκὺ ἄρον ΟἼΟΥ ΠΏΙΠΘΥ δὴ 485 ΘΔ Ζ6 

ππᾷ ἤδη Κααθ: 5 ΟὙΘΙ56η. Ὀοϑέθμοπα ἰδὺ 6 ἀρου 1655 οἷα Π0Ὁ- 
ὙΘΟΠΘΥ (6. αἰΐθη Ζεῦ, ἀθυ Ζ61ῦ νγὸ 516 Τὰπρ' υγασθη, πύου Πα 6108. 

22) Ὁθρυῖρσ θη Κοιητηῦ ἀον Νὅχμηθ Αὐοβϑϑῶ 1ῃ ἄθιη οὐ οἸκΘ 56] δῦ ὨἸθτηο]5 
Ο ὙΟΥ; ἴῃ αἴθβοιῃ Ποἰβϑῦ 518 π 4186 ργοίβθ Μαύξου ἀθ8. Ἄθυχθβ απᾷ Οαὐίη 465 

Ῥατθῖοβ. Ὑρ]. Ε'. ΗΠ]ον, θιταθβ ὙΠ]. 5. 448 ᾿. 
ΛΕΒΟΉΥΙ,. ΡΕΒΒ. 3. Αὐυῆ, 3 
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ΑἹ5 γογίγοίου. (θ5. σϑϑδιησηΐθη ῬΘΥΒΊΒΟμΘη ΚΒ ΘΥθῃ. 5ῖ6. 
ἕογύνβγομα (140. 111. 260. 289 οἷο.) ἀυγοι Πέρσαι ἀπροτγϑαοί, 
γγουϑαῦ 5100} ἀπο} ἀοὺ ΤΊ6] ἀθ5. σᾶῃζθη ᾿ϑὐϊοίτοθ θη. 6Υ 
Βοίθ ἰϑὺ πιομΐβ ἃ]5 ΤΎΡΟΥ ἀν Εν  Π] 1ρ.. 

Ἐππὸ Αὐὖ νοπ Ομαγα κύρια ᾿ϑῦ δῦ ἀδγὶη θα μα]ῦθη 4885 
ἀον Ταγβίθ]αηρ τηϑηο! ἢ) οἷπ ἸΘιοΐο ΑἸῆπρ'" γοη οτἹθηΐα- 
ΠΒοθθιη (ὐο]οχιῦ ραρθθθη ἰδὺ (α. Ἠθυτηᾶπηπ, Οραβοα. 11. Ρ. 101 4). 
ΤΠ μ1η σοῃῦγχὺ 416 ἀγϑισηδ!σα Ηδπααπρ' γοη ΝΆΙΠΘΙ, νυ} ] 06 οἰ θη θα 
Ῥθυβίβομθη ΚΙαπρ ουβίγσθθθη πα 166 η18}15 ἐν ἀδ5 ΠΘ]]ΘΠΊΒΟΠ 6 
ΟἸν οὗνγαβ ΕὙθιηἀαγίροβ παύξθη, 416 Εγυ ππαπδ 465 Μαριαν- 
δυνὸς ϑρηνητήρ (981) απᾶ 685 Μύσιον (1084), Ὑγότίου πὰ 
ΒΌχταθη Ὑ716 βαλήν, Ζαρειάν. Ἴανες, ΔΓ ]16 πα 6 Τα ον] βου οι θα: 
ν]6 ὁὀά υμὰ ἑωά, ὁμάσπροι ψ]θ δέσποτα δεσπότου (006), 
πιστὰ πιστῶν (081), 416 ΒΘζθιομπαηρ; ἄον ΕἼΒΟΠ6 ἃ]5 παῖδες τῆς 
ἀμιάντου (618), ἀδῃ ΒΙθη8 815 ἡ ἀνθεμουργός (012), 465 ΚδοΠοΥ5 
ἀυγοι ἡ ὀϊστοδέγμων (1020) «. ἀρ]. 

9, Ῥῖθ Βοβομυθηκίδποῖν ἄθι Οματγακέίθυιβεικ βιθαὺ ἴα Ὑ͵ΘΟΠΒ6]- 
ψΙσΚαμρ᾽ τοὶ 461 σΎΌΒΒΘΙ ΕΠ ΔΘ Πο1Ὁ ἀον ΒΟ]]Θ πα νου 61] ὰπρ-. 
1)ὲ5 ϑύΐοκ πτησαῦ πηχυγϑι 8] δ ν ΠῸΣ Ζυγαὶ ΘΟ ΒΡΙΒΙῈΥ 1π Απ- 
ΒΡΓΌΘΙ, γοὺπ ἄθηθῃ Ο6Υ δἷπθ 416 ΠΟ]]Θη 465 Βοΐίθῃ ἀπ 468 1)8- 
γΤΘΪΟ5, ΟΛΟΥ ΔΠΆ6γ6 616 (6 Αὐοββδῶ ὑπα (65 ΧΘΥΧΘΒ ΔαΒΖΙ ΠΥ ΘΗ. 
μαϊΐθ. Αὑθ (1650 Πορρββδιρκοιὺ ἀον Αὐΐσαθθ 465 χυγθιΐθῃ 
ΘΟΠΘαΒΡΙ8] 65 (δευτεραγωνιστής) οΥκΙᾶσὺ 65. 510} 485 Αὐοββα 
ἘΠ ΧΟΥΧΘΒ ὯΪΘ ΖΒΒΙΠΙΠΘη 51Ππ6, γγὰβ ἀΟ0) 8 510} 8580 παὐϊτ- 
ἸῸ τᾶγΘ πα νγὰβ ΕΠΟΥΙΡΙ 65. ΒΙΟΠΘΥ ΠΟ Ζὰ ΘἸΠῸῚ οἰϊθούνο! ]θη 
ϑοθμο Ὀοηϊὑχὺ πϑνίθ: ἈΡρο. Αἴοβθα στα, ἀσγοῃ θη νουναμα 
ἄαθ5. 516 1ῃσϑῖὶ ϑοΠπθ οηΐρθοθηζιρθηθη μα06, Ὀθβοι σὺ, ἀπὰ 
ΠΘΟΠάθια ΧοΥχθθ ΠΟ δα 416 Βηπα ροοὐγοίθμ ᾿ἰϑὺ τῖσα γῸ} 
1ῃν ταϊῦ Κοίπθυ 5106. τη ὴν 416 Ηθάθ. ἘΠ Ὀ]οοὺ ἄθιι ἀυβομθαου 
Ὁ ΡΘυ]αβ5θ. 510} σὰ ἀθη]τθη ἀἀ55 516 τηῦ ἀθη ΟΥ̓ ΘΓ Ια ΠΡῸ ἢ ΖῸΓ 
Πδῖβθ πο πιοῃὺ ἔδυθρ οθυγοσάθῃ 56] --- τσοσϑαΐ υἹθ]] οι ὺ πει- 
ράσομαι 800 ἴτι γογαὰβ πἰπἀθαΐθη 501] 5) ---, ἀὰ 516 18 βοπβῦ 
σδηζ ΜΠ] τη Χουχθθ δύνα σαν ΚἸΚουητη Κύπποη. 

ΝΙΟΘΙῦ ν]6] υγθηΐρου οἰ πλο}ι βιπα ἃπ0}} 416 ἀθτίρθη Β ἅμ π 6}- 
νου] π|1556 ἴῃ ἄρῃ ὐο κα “3). 16 Ἡδπά]απρ; 5ρ16]} ἴῃ ϑπβα 
(161. νρ]. 119. 180) νοῦ ἄθπι Κομιρ!ομοπ Ῥαϊαβίβ (140. 189. νρ]. 
94, 607. 849), ἀ6᾽ 4150 416 Ηἱπέθινγαμα ὈΠ4οί. Αὐβ {πὰ (ἄου 
Μη ον 6) ἐσὺ Αἰοββα, ἴῃ 1ππ ΡΘρ] οὐ 510} ἃπι ΟΠ] πι5586 ΧΘΥΧΘΒ, 
ϑοίοιοῦ σοη ἄθηι, Ομοσθ, Επι βοθποπύγθοηβθὶ βπάθὺ πἰομὺ δια, 
Δυΐ ἄδν τϑομίοι βοῖξθ (νοπι ϑἰαπαραμκίθ ἀθὺ Φυβομδαθυ), ἀδΣ 
ϑοιῖθ ἀδν Ἡθισηαῦ, νγᾶν Ὑγ0}}} 16 πᾶπθ Ἡδαρίδβίααὺ Ἰσσθπάνθ 81- 

28) ΤΙΘΒ5. ἰδὺ δοῃ ἀδυαχη ὙΠ ΒΟ ΘΙ 110} Ὑγ6 11} ον ]σΚΠΟμ6. πένθ 
ἀον Βιοῖβθ ἰοῦ οὐ μαὺ τὶν ἀπα ἄσχοι ἀδ8 θα] ἀαγαα θυ ο]ρθηθ Π]η- 
ὑγϑῆθη ἄθβ Χϑγχθθ βϑὶ ϑὺ ἄὰβ Μούϊν χὶ ἀθυβθὶθθη δ μ Πἰπ 10. 516 
ἀϑὺ Γὰγ ἄθῃ Πιομίου ἀδθ Μιδ6] ἀπ Αὐοβϑω χὰ ὈΘβοι ρθη. 

94) ΨρΊ. Α. βομδμροχι, 16 θπθ ἀθὺ Ἠβθ]]θηθῃ, ἣὅ. 191 ---197. 



ΕΙΝΙΕΙΤΌΧΝΑ. 35 

σοἀοαυϊοὺ (γ9]. 161 τόδ᾽ ἄστυ Σούσων), ἀπὰ ἀογὺ Ὀεΐαμα 516} 
ΔΌΘΗ ΟὨΠΘ Ζν 616] ἄου Οτδθ} 6] 465 ΠΤ γοῖοβ (ὄχϑος, 041. 659 
γΩ]. τάφος 084. 686). γοη ἄδυβοῖθθπ βδἰξθ (ἄστο! ἀ16 τϑομίθ 
ΕἸΩρδηρβἐ το, Ραγοάο5, εἴσοδος) 216} ἀΘΥ μου ἴῃ α16 Ογομοβέγα 
οἷπ. θαρθσθη ΧΟΥ͂ΧΘΒ, ὙΘΙΟΠΘΙ 15 ἋΛΟΥ ΒΎΘΙΠἀΘ Κοιημηῦ, ὑγτὑὐ, 
Ὑ{16 ἀοΥ Βοΐθ, σὸῃ (61 Ἰηκοι βοῖτα αὐ ἀϊ6 ΒἅΠη6, Ῥγαπομὺ ἀαμοῖ 
ΘΌ ἢ ἄδπι Θτάρα ἀ65 Παγθῖοβ Κϑίμθ ὈΘβομάθ 8 Αὐῇβπουκβαηκοῖβ σὰ 
τγΙάτηθη. ζυγ 861 Π1Ὁ 1ϑὺ παν α16 Ασὺ 465 ΕἸΓΒΟΠ ΘΙ ΠΘ 5 νοι ΠΆ ΘΙΟΒ 
ΠΑ 416 ΚΚοβύϊπη]θυιηρ 465 Χουχθθ. Νδο ἄθῃ ἀπαθαθαηρσθῃ 65 
δυΐοκοβ βϑι δῦ τηπ85. ἀδιὺ ϑοῃδύνθη 465 1)αγθῖοβ δὰ ἀοΥ ριῦζα ἀ65 
τα ρ615 (ἔλϑ᾽ ἐπ ἄκρον κόρυμβον ὄχϑου, Θ09) ἴῃ σ',ΔΏΖΟΥ 
Οἰδβία!ὺ βιο μέθαι β5θῖη, ἀὦ Υ΄. 600 {3 Βονσο!] 5θῖπθ ΕἸΙΒΒ τ] ατις 
4.15. 5θῖπθ Κορίροαθοκυαμῃρ οὐ πηὺ πῖγα; ΔΠογ υβοιύθ απ (6 Υ- 
561086. ποῦ ΔΠ]τἙ Ὡ]Π10} 5187 σΘυγΟΥ ἀθ) 5611}, ΒΟΠαΘΥ ΠῸΥ τηὖ 
οἴηθιη Νία]θ, 7181} ἀδὺ ΟΛἽἿΟΥ νοῦ ἄθιη Βορίπη ἀοι Πδάβ 465 1)8- 
γϑῖοβ δαΐ ἄβθββθῃ ΕἸΓΒΟ ΘΙ η θη. ποῦ ΔῈ ΠΟΘ Κβϑ τηϑοηὐ, ν]Θ] ΠΊΘ ἢ 
βϑι δῦ ἀυσγσοῖ ἄθϑϑθι ΑΠΌΠΙΟΚ σαπηζ Ὀο γοίδῃη ᾿ϑὺ (094 ΤΣ Ὑνορθη 
ἀἴοβοὺ Ρ] ὑφ] κού 468 ἘΥΒΟ ΘΙ ΠΘ 15 ἰδὺ ποὺ τυ μ Βομ ἰ μ]Π0 ἢ 4885 
ἄ1θβθθ ἀυτοι ἀα5 ἀναπίεσμα (416 ΒΑ] ὔν ἀὰῇ ἄθπι Βοάθῃ 465 
Τιορσϑῖοη) θαυ κὺ νγυχ6, ΟῚ 65. ΤῸ] ἸΒΠΡΒΆΙΩ ὙΟΥ 510. σΘΠΘἢ 
Κοπηΐθ: ὙἹθ] ΠΘ ΠΥ δύ Ὑγ0}}] 5) ΔηΖ ΘΗ 6) 855 ἀ61 ΟΥ̓ ἴ166] 
ὉΠτηΤὑ ΘΙ Δ ὙΟΥ 61 γθοῃΐθη ϑθιίθ 465 Ραϊδβίθβ βύαπα πη 50 ΠοΟἢ 
᾿ἰηδαΐταρία 4855 ἀοΥ οἰ γθῆθηθ ΘΟΠΘ ΒΡΙ6]ῈῚ ΠῸΥ ἀαγΟἢ ΘΙ Π6Π 
ἀοΥ ΒδίοομΘ ἴῃ θη πόμπουθη ὐὐοοϊυγθύκθῃ ἀ65 Ραϊδαβύθβ Ὠϊηδι8- 
φαϊγοίθη Ὀγϑαοηΐθ ὑπὶ δῖ (61 ριύσζθ 465 ΟΥ̓ 615. χὰ βίθηθῃη. 
Ἰαγῶυβ οὐκιθσὺ 65. 5100}. ἀδηη ἃ1|0} ἀἀ85 1) ,6105 ἤθη δα Ἃ(6Υ 
Οτομοβδίγα θθβ πα] ΙοΠ θα πον ἐγ πμου θυ ]Ποκὺ (681 Π) 415. ἀ16 δὴ 
Ευβθθ 465 Οὐᾶθ68, ἰ8δὸ ππίθυ ἢ πη, βίθμθπαθ Αἰοββο (084). ὙΥἃ5 
ἀθ5. Χοῦχϑβ Αὐτοίοη Ὀο υ, 50. τηδομὺ ἀ16 Ἐν μπαπρ᾽ ΟΥ̓ 
σκηναὶ τροχήλατοι (1000 Ε) ΥΔΒΥ ΒΟ ΒΘ α]Π ἢ ἀα55 61 δι Πα ΘΥ 
ΤΠ ΘΠ Υ Ζο]ύσσαρθι δαΐ ἀον ΒάΠπ6 βιοῦν τγὰν 5). [885 Δ 06. 
ΧρΥχοθ δὰ ἀθηηβ6 ] 065 ἀδΠΟΥ ΠΥ δῦ πιομὺ οἸΔα ΠΟ: 61} χηῦ 
Βοββθη Ῥαϑρδημίου ὙΥ ρθη ᾿δὺ δα ἀθὺ ἀηθ κοι ΒΌΠπ6 ποὺ π80}}- 
ΦΖΌΥΘΙΒΘΙ ἀπ ραβδὺ δ0}} ΠΙἸΟἢὖ Ζὰ Ἰῃγθη ἘΠΗΥΙΟ πη ρθη 31): ΘΠΟΥ 
ἰδῦ ἀθη θα ἀ855 ΧΘΥΧΘΒ. 8} δἰπθη) Ζο]ύνγασθη δα 416 ΒΒ π6 
ΘΘΒΟΠΟΡΘΙ τυ166, Ὑ0Π 6Ἰ656ΠῚ διι8 γΥ. 908 ---ΟἹΤ 5ρύϑοῃ ππὰ 
ΥΙβομθη 918 απὰ 991 (ὅδ᾽ ἐγὼν) γοῦ ἀθιηβοῖ θη αὈβύϊθο, οὉ- 
ὙΠ] 416 ΝΙοΒίθυ σ μπὰηρ 465. ΑἸ βίθισθηβ ἀπ ν. 918 (λέλυται 
ἐμῶν γυίων ῥώμη) ἀἸθδον Απβιομὺ ποῦ σαπς σἰϊπηβύϊρ' δῦ. ζατι 
Μιπάθβίθῃ ἈΡΘΥ ἰδ ΧΘΥΧΘΒ γ0} συ. 991 δὴ ζὰ σΕἶαθθ8. (Οϑίο!ρβ 
ἴθυποῦ παὺ ΟΥΓ 5601 τ 6η1ρ (γυμνός εἰμι προπομπῶν 1036). ὅ3'61π6 

25) Μιὺ Βομδῃθογπ ἃ. ἃ. Ὁ. ὅ. 198. 
20) θὰ τη 416 Υοτίθ ἴοἢ 5686 516 ποὺ πἰηΐου ἄἀθτη Ζο]υναρθῃ 

ἀΔΠΘΥρθμ θη“ ἀ00} π]οηῦ ΜΟὨ] 80 ψῖγα Δα αββθη Κόπηθῃη : 10 5666 ΚΘΙηθη 
Ζριυσαρθη Πἰηΐου ἄθιη βἰθ απεσρθηθα πνὔγαρῃ. 

21) Θοβόπθοση ἃ. ἃ. Ὁ. ὃ. 194. 
8 
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στολὴ (1018) Ὀϑδύθμῦ παυὰρύβϑο] 10} ἃὰ8. οἴποπι Κόσμον (1020), 
γγ0 8} Οὔπ Ῥί81]16, ζὰπι Ζ6: 66 ἀ855 ἀΟΓ ϑούριος Ξέρξης (118) 
5106: ποῦ ὉΠΚΥΙΘΟΘΙΊΒΟΩ σϑῃδ]ίθη μαῦ, ΒΟΠαΘΙμ 65. 8 ΒΘΙΠΘΗ 
ἀρωγοὶ [6106 (1024). ἘΠ ]ΠΙΟἢ. ἰδὺ πὸ ν. 1080 (πέπλον δ᾽ 
ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ, γρ]. 408. 880 1.) τ ΒΟ Ι Π]Π0 ἢ 
ἀα55 ΧΘΥχΘΒ. τοῦ ΖΘΙΤΊΒΒΘηΘΙη ΚΟΠΙΡΠΟΠΘτη θυγαπᾶθρ δα, 
Ὑγ8 85 Τ181 ΔΌΘΙ ΠῸ1 ΠΙΟὨὗ χὰ ΘυΥ]ΡΙἀΘΙΒΟΉ θη. , ̓ ηρθης ἀρθουύγθιθ6η 
ἀαν 38). Αὐοὸὴ οὔθ βο]ομθ Θἰθιροσταρ δῦ 5615 ΑἸΠΌΠΟΙ. ΠΌΘΟΝ 
ΚΙΆΟΊΟΗ. σοπαρ. ΕὙΘΙΠΟῚ ουβοπθιπῦ 50 416 Αὐῇογαθγαηρ ἀ65 
Τά ἃη Αἰοββῶ, κόσμον ὅστις εὐπρεπὴς λαβοῦσ᾽ ὑπαντίαξε 
παιδί (899 1), απὰ Αἰοββεῖβ ἘγκΙθγαπρ, λαβοῦσα κόσμον ἐκ 
δύμων ὑπαντιάξειν παίδ᾽ ἐμῷ πειράσομαι (849 8), γοΠοπᾶ5 
φυγθοῖο5. Υοζα α1655, ὑγθηῃ 416 {ΠπηΚ]ΘΙ πρὶ πιο ΘΙ ΠΤη8] ου- 
Το]σῦ Τηάθββθη ἀ16 Αὐῇογάθγαηρ αὐτὸν πράνον λόγοις (881) 
1ϑὺ 18. 1646 {8115 ἀοο ἢ ἃα0 ἢ} υθυρ  Ὁ]10}}. σΘΡ]Θ θη, ἀπ α6Υ οἰσϑηῦ- 
ΠπῸμ6 ἄμπθοικ, Αὐοββα τοϊυξθὶδὺ ἀἸΘΘΟΥ συΘῚ ΠΟ Π6 ὥΟΥΡΘ γῸΠ ΠΟΥ 
Βάμπθ ψϑοζαρυπσοι (πα [ἄγ ἀ16 πϑοϑίθ Ζ61 ᾿τὰ Ῥαϊαβίθ ξθϑύ- 
ΖΌΠα] θη), δῦ ἀπα Ὀ]οΙδὺ ουσθιομύ. πα ΤᾺ βθῇγ σϑβομιοϊεῦ σῖτα 
16 Ἠδθυνουμθραπρ ἀ165865. Ῥαμκίθθ Κϑιηθη815 σοὶύθη ΚΌΜΗ, 
Τηδρ' ΧΟΥΧΘΟΒ ῸΠ ἀΟΟἢ 1η ΖΘΙΥΊΒΒΘΗΘΙ Κ]ΘΙα αΐγθίθη ΟὝΘΥ 1 
ΠΘΙΘΠΙ, 56 116 ΚΟΠΙΡΊΟμΘη Ὑγγαάθ δα βρυθομθπμάθιη; θη Ζὰ 
δἰπθη 5010 Π6η δύο Γ᾽ ἀοο. 08] ΘΙ Πρ ΠῚ ὔμμ 6η ἢ ΟὮΠΘ 
855 Αὐοβϑα ἴῃ Βδυγθοπηρ σαβούχὺ σογάθη τᾶ 8. 

10. θ΄θβθ Ἐπρθη τ] 1 ΟΠ] κοιύθη ἀ65. ὐϊοκοθ ΘΥΙΠ ΠΟΙ ὉΠΕ 
ἄδγταθ ἄδθ5 ὙΠ[᾿ ἴῃ ἄθη Πέρσαι ἀὰ5 δ] υθδῦθ ἀου θυ μδ]ξθπθα 
Τυδπιθη θα ΑΘΒΟΒΎ]ΟΒ ΥΟΥ ὉΠ5 Παῦθη. [06 ηπ πϑοῇ ἀογ Ηγρο- 
ἐπι6515 βιθσύβθ ΑΘβοΏΎ]ο5 ἀδηηὺ ππηΐϑυ ἄθτη σόμοη Νίθμομ, ΘΙ ΟΠΟΥ 
Π80} Πιοά. ΧΙ, Ὅ2 ΟἸγρ. 10, 4 - .]. 418. -412 ν. Ομ γ. βϑίῃ 
Αααὖ Ὀεκιθιάθίθ, 4180 ΥἹΟΥ͂ Φαῃγθ Ὡ8Ὸ ἀΘΥ (νγΠΥ ΒΟ ΘΙ Π]10}6}) 
Αὐὐάμσαμρ ἀον Φοίνισσαι ἀθ5. ῬΒΤγΠΙΟΠοΒ. ΚΘ. ἃπάθυθθ ΟΣ 
δα Ὧπ5 σΘΚΟΙΩΙ ΘΠ 6 ὐζοϊκο (65. Δ ΒΟ Ύ]05. δῦ ΒΙΘΠ ΘΙ ὙΟΥ 76 Π 61 
Ζεϊρυπκίο δυΐσοηγῦ, 416. τηθιβύῦθπ θυ μ6 ὉΠ10}} πρᾶον"). ΝΘ ϑὺ 
ἀϊθβου Αὐΐάμγαμσ ἀογ Πέρσαι χὰ Αἴπθη σὰ ὑΠ8 ἈΡΘΙ γῸΠ 
οἶμον ΥΥΙΘἀουαυ σατο σὰ ϑγγαϊταβ Ὀϑυϊοῃοῦ. Αὐτὴ ΟΠ] α8556 
465 Βίος Αἰσχύλου Ὁ) Πιοϊδϑῦ 65. πϑΤΏ]10 γῸ ΠΡΟΤῚ [ΟΠ ΤΟΥ: 
φασὶν ὑπὸ Ἱέρωνος ἀξιωθέντα ἀναδιδάξαι τοὺς Πέρσας ἐν 
Σικελίᾳ καὶ λίαν εὐδοκιμῆσαι. 16 ΘῈ6116 ποππῦ 5680]. ΑὐἸορΆ. 
απ. ΤῸ 28 {, νσὸ δὰβ Απ]αθ5 ἀογ ΝΙΟΒΟ θο ΘΙ ϑυπηηπηρ ΟΘΥ 
ἀογθρθη Αηραῦθθ ἀ65. Ἰκου]βοῃθη [1ΟΠΐουβ πὴῦ ἄθη φερόμενοι 
Αἰσχύλου Πέρσαι Ὀθιιουϊὺ τινα: Ἡρόδικος δέ φησι διττὰς 

928) 6 Βομύμθονη ἃ. ἃ. Ὁ. ὅ. 196 ἔ. {παὖ. 9]. δποὴ Ο]οἸττηδν, 
ῬΒΙοΙοστ ΙΧ. 5. 089 ἢ 

239) [π΄ ἀ1656106. αἰ θυ ]] 9 η6 Καμπρύβυπο ἀθ8. ΑΘΒΟΆΎ]ΟΒ. []]16 μὰ. ἃ π0}} 
ἅ16 Ἱκέτιδες; ν5]. οὔθῃ ὃ. 17 Π᾿ τὸ ἢ. 

80) Ρ. 100 ἀδθΥ Αὐβρσᾶῦθθ γοὰ Εἰ. ΒΙῦθου. (Οὔ]η 1846). Υρ1]. οὔθῃ 5. 4. 
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γεγονέναι τὰς καϑέσεις (τουτέστι διδασκαλίας τῶν Περσῶν [ἄρ 
εἶπα ἃπάθγο Εαββαπρ Ὀ61). δοκοῦσι δὲ οὗτοι οἵ Πέρσαι ὑπὸ 
τοῦ Αἰσχύλου δεδιδάχϑαι ἐν Συρακούσαις, σπουδάσαντος “1έ- 
ρῶνος. ὡς φησὶν ᾿Ερατοσϑένης ἐν γ΄ περὶ κωμῳδιῶν. ἨΗϊδΡοὶ 
ἰδῦ τ Θ6η ΑΟΥ Ζ υβδτα τη  Π Π8Π68]0 516 Κοὶὺ ἅδον ϑ'[6116 πίομύ ΚΙαν 
ΟΡ οὗτοι οἵ Πέρσαι 5190} δα 416 φερόμενοι ὈδΘΖΘὐ οἄοθυ δυΐ 
ἀἸο]οπῖσο Πδάδούϊομι 465 ὐϊοκοθ 1πὶ ὙγΘΙΘΠΘΥ 510}: α16 σοι ΑὐἹβίο- 
ΡῬΒΆΠ6Β οὐσ μπΐθ ὅθθμθ γοσΐαπα. γα Ἃ16 Ἰοὑχζίουθ σϑιηθὶπὖ, 50 
νᾶτο ἄοΡ ὕτμθθοῦ ἀογ ΝΟΒμ Ομ ομπθ Ζυγθι 8] ἱπὶ Πττέμτι, 
θθοππ 80 φἸΔαΌ]ΠΟἢ 65 ἰδὺ (888 Η]θσοη [Ὶ ἀηΒοΥ ΘΟ ΟΚ βομοῃ 
ὉΠ 56 1Ππ65 ϑύοοθ 1116 Π 5100} ἸΘΌΠ αἱ τη θυθβϑιθυίθ, 50 ὙγθῈ1ρ; δῦ 
65 ἀθηκθαῦ ἀα85 416 σὺ ]ΊΟΠΥ͂ΒΟΒ 1ἴπ5 [ΟΠ ΠΟ η6. οΘΖΟσΘΠ8 
Θ6116 ουβὺ 1π 416 χυγοῖΐθ Βθαυθδιίτιηρ' Δα! ΠΟΥ Π]61) Ὑγοσ θη. τ: 
πα ἀοΥ [Ππηβίὰπα ἀδ85 ΠΙΟπγβο5, ἀοΥ δ ογίγοίου ἀ65. αὐθβοθθη 
Τποαογρυ ]οπη5, 416 Ὀο γοβθμάθ δ 6116 σϑηδνν μά θ θη γ71}] 1δὺ 
ΒΟΡΆ ΘΠ ῬΟΒΙΝΟΥ ΒΘΥΘΙΒ (855 516 061 ἀθν Αὐὐμυαπσ σὰ 
Αἰμοη σογσοίγαρθη σψαχᾶθ. θη 510}. Ἃ1686106. 8150 ἴῃ (6 
δα ἀπ8 σοἸἰζοσητηθηθη Πιοαδούϊοι ἀον Πέρσαι πιοῃὺ ἢπαδῦ, 50 1ϑὺ 
τοῖῷ ΘΙΟΒ μοῦ ἀαγαιβ σὰ οπΐμθ θη (855 616 ὍΠΒ5 γΟΥ]] ρθη ἦθ 
Ἠραδούϊομ οἰπθ βρϑζοσθ δύ, υἹϑ]] θοῦ Θθθη αἸ6]ΘΠρ8 1π ὙγΘ] ΟΠ 6 Υ 
Ὧα5 ϑύζοκ χὰ ὥγγακὰβ δαΐϊσοί σὺ τσυγάθ. Ὑ θη σὰ Αὐπθη Ὀδὶ 
ἀοΥ ἔπαρ! ΟΠ θη. ὥὅσθμθ 1πὶ ῬΌΒΙ]ΙΟπι ρ δ ηὐ ὑγαγθ, 50 ὙΥᾺΥ ἀ1655 
ἐῶ ὈΠΒΘΥΘΗ ΤΥΔΡΊΚΘΟΙ Β]ΟΠΘΥ ΠΟ 61 αι του ΑἸέγ]8 0 σὰν ΑὉ- 
Ὡπαογιπρ ἀου ΒΘ] θη 5). πα (685 416 Αρἅπαάθγυπρ' ο᾽π6 Ζί θη ΠΟ ἢ 
πτηαΒΒ6 6 ὑγαν ΟΥ̓ Π6}}0 606 ἃιι5 (6Υ 6116 465. ΑὐἹβίορῃμδῃβ. 
ῬΙΘΒ6 106 ἰδῦ σᾶ οογγιρὺ ἰθου]θίουυ, ΠϑγΉ]10ὴ [ἢ [Ο]ΡΘΠΩ͂ΘΥ 
Βαββαμρ: 

ἐχάρην γοῦν ἡνίκ ἤκουσα περὶ “Ιἀρείου τεϑνεῶτος, 
ὁ χορὸς δ᾽ εὐθὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὶ συγχρούσας εἶπεν ἰαυοῖ., 

ψΟΡ0 61 ἀπηγγέλθη (ἴα Ραγ. ΟἹ Εἴ ἀδ5. [8 ]ου παῖ ἤκουσα οἵἴἕοιη- 
ῬΔΓ ΠῸΥ ἀθπ ὙΥ οὐ ΘΙ ΠΟΥ αἰΐθῃ (ὐοπ]θοίαν μαύ. ΑΡΘΥ ἴῃ ἄθηη 
βάπσθη Θἰθοκο τῖγὰ περὶ Ζαρείου (οἄοΥ, ψ]θ 416 ΟὙΘΙΏΤΠΔΕΙΚΕΥ 
5100}: οἰ 816. ΠΙΘ5θθη, τοῦ Ξέρξου) τεϑνεῶτος ΗἸΥΡΘΠ δ ἴῃ Ἃ6Υ 
ὙΥ εἰ86 βφϑμδπαο]ὐ ἄαθ5. ἄογ ποῦ ἀἴ6 Ηδπᾶο ΖΒΔΙΠ ΘΗ ΒΟΒ]ασΘ ἢ 
οὐνγαβ ψῖθ ἐχυοῖ διαβτιοίθ. [,οὐχύίοσο Τηξου]θούϊοι Ἡπάδὺ 5ιοι ἀθοτ- 
μααρὺ ἴθ ἀθη Πέρσαι πιο. ϑὺ δα! Ἰούχίοσγθη {Ππηβίαπα ἀθοῃ 
Κοῖη σύόββοβ Οοσιομὺ σὰ Ἰοσθη, ἀα (61 ΚΟΙΉΊΒΟΠ6 ΠΙΘΠΥΘΥ 8115 
ἄδῃ Οοαβομύμ155 οὐὐὔδουῦ πα ἀπιρουυ Ὁ Π]10}16 [ἢ θυ] ύϊοθη υγθηῖρ- 
βίθῃβ ἅΠΗΠΟΠΟΙ Αὐὺ ἴῃ ἤθη Πέρσαι Ὁ ιν ! 6] Πα γΟΥΚΟΙΉΤη 6, 
50 ἀδβδΐο τυ δ ἀθη ουβύθυθῃ, 815 δ πῃ Βθυγθβ γο 46ΠῚ ἀἀτΟ}- 

81) ὅ0 Ῥοτϊο ἰοῦ Ἐπιβύδ 105 Ρ. 1897 νόυῃ Τήλεφος 468 ΕὈΤΙρΡΙα65: περι- 
ηρέϑη ὅλον ἐκεῖνο τὸ ἐπεισόδιον, γλευασϑέντος ἐπ᾽ αὐτῷ τοῦ ποιήματος. 
ΒΕῚ ἄδθῃ Πέρσαι ᾿ἰϑῦ Ὀ]ΟΒ6 Θ τοι οΒαπρ ἄρον Ῥοίτοβδηάθη βθθπθ πἰομὺ π88τ- 
ΒΟΒΠΘΙΠΠΙΟΗ,, βόμοι ἀθϑυοσθη ποὺ τνγ061] ἀον τηΐαπρ 465 ὐοκοθ σοπδὰ 
ἄθυβθὶθθ ἰϑῦ ψγὶθ 61 ἃ1]16η ἀρτίρθη οὐ μα] ύθμθῃ, ταῖῦ δἰηζίρου Αὐβπϑἤγη6 685 
ἈΡΒΔΙΩΘΙΏΉΠΟΙΗΙ. 
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στο ΐθηαθῃ ΟΠ κίθυ ἀν πη  αἸδαπρ' ᾽3). ΑἼΒΒΘΥ 76 ποὺ ΝΔΟΒσιομύ 
στοῦ 65. ΠΟΘῚ ΖΊ06Ι --- ΔΌΘΙ πΙΟὔ [ἢ ἀΘΠ56] 06. Νία8858 51 ΟΠ. -- 
ΘΡΌΥΘΙ ΘἰπΠ6Υ ἀορροϊίθπ Βοαυθοιθαπρ' ἀογ Πέρσαι. [916 ογβίβ ἡπάοὺ 
50. θ6Ὶ Αὐμοηϑαβ ΠΙ. ρ. 86 Β, γγο 65 παιβδῦ: Αἰσχύλος δ᾽ ἐν 
Πέρσαις τίς ἀνήρει τοὺς) νήσους νηριτοτρόφους εἴρηκεν. 
16 [6116 δῦ ἀπῇ 6:08: γϑυάουθθη, πα ΑἸΕ, Ἡθοοὺ παὺῦ ἀμΐευ 
Ζυαβυπητησηρ σορ ΝίθΙ 6 Κα 3) ἀα5 ΟἸναῦ ἐν Πέρσαις ἀυροϑπάογὺ 
ἴῃ ἐν Περραιβίσιν, οἾπ6. Δμάθυθη θύῃ 815 855 ἀδτηῦ 6116 
ααΐ ἀθη 16ὑχίρθη Βοϑίαπα (ον Πέρσαι πιομὺ συϊτοῆθη 6 Ὑ θυ νσοὶ- 
διιηρ Ὀοδϑιυσὺ ψιτα. ϑοάδπῃ [ηγὺ ϑ0Π0]. Ἡθυτηορθη. 1ῃ ΒΘΚΚΚΘΥΒ 
Απροά. σι. ρΡ. 1019 (ΞΞ ἈΠιϑύ. ρου. νοι Υ α] Υ.. ρ. 486) ἀἀ5 Ὑγουὺ 
ὑπόξυλος «αἴ, τοῦ ἄθιη Ζαβαίζο: ἐπὶ τῶν λαμπρῶν μὲν ἐξωϑεν 
καὶ ἐπιεικῶν, πονηρῶν δὲ τὰ ἔνδον. Αἰσχύλος ἐν Πέρσαις. 
1)ὲ5 νοτὺ ἢπάᾶθὺ 510} οἹθι 4115. ἴθ ἄθιη Ἰοχίθ ἀθν Πέρσαι 
μοῦ ἀπᾶ 5υπητηῦ 80 850 γΘηρ στη ΟΠδγακύου ἀπ ΤῸΠΘ 
δἴηου ΤΥασΌ 16 --- γο]θη5. 465 ΑΘΒΟΠΥ]ΟΒ --- (8558 πηϑη 61η6 Υ 6Υ- 
Ὑγθομβοϊαηρ' ταῦ ἀθη Πέρσαι ἀ65 ΡΠ ΘΓ αἴθβ (οάθυ 465 ΟΠ] Ομ] 465) 
ΘΉΠΘἤτηΘη. τηδομίθβ 5). 

11. {6 0ογ 416 οι Ζϑιύο τη ἄθη Πέρσαι γοὴ ὈΠΒΘΙΒΙΙ 
ΤΙο μέθυ δασο μι σύθη δυο θουιομθθὺ 416 ΗἩγρούμθϑιβ 465 Μϑαι- 
ὁθα5: ἐπὶ Μένωνος τραγῳδῶν Δἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις, 
Γλαύκῳ (οἴῃ 7ϊπρουου ΘΟ] αδὺ Γὰρὲ Ποτνιεῖ 61), Προμηϑεῖ. 
ΟἹ ἀϊδθβθ νἱϑι ϑυϊζοῖκθ πηῦθι ΘΙ ΠΟΥ 1π 5 ο ΠΟ Θιη ζαϑδτημιθη- 
παπηρθ βἰαπάθῃ “) ̓ϑδδύὺ 510} 061 ἄθὺ Καὶ ἀπηγη θυ ἢ Κοὶῦ 46. [16]061- 
τοδί ἄδὺ αὐδὶ πάθῃ ϑυΐοκθ ἀν Τ᾽ οὐγα]ορῖθ π]οῃὺ σὰν Εν] θη Ζ 
Ὀχπσθη; ἃ ἢ 4186 Απδ]ορσὶθ ἄον Οθαϊραβ- Γϑυγ]ΟρΊθ, ἀδὺ Πγκαγ- 
σθῖα, Οτγθϑύθιἃ ὑπαὶ 0 }} ἀὰ0}} ἀθν Ῥγοιηθύμθαβ- ΤὙΠ]ΟΡῚΘ δύ θη 
γο]ο Πρ υ Βουγθῖβ, αὶ σὺ (ΘΥ βρϑξοτη Καπδύβυπξε 465 ΠΙ  ἴθυϑ 

82) Π16 ϑιβυομθ, ἀ16 8116 465 Αυιβύορ βδῃββ τηϊυξθὶδὺ σθυγα ] ὕβαιηθν 
Αϑπάθγπμρσθη πῆϊὺ ἄθη Τ᾿ οχυθοβίδηθ ἀΠΒουον Πέρσαι ἴῃ ΤΠ ὈΘΥΘΙ ΠΒ Τα ΠΡ’ 
ζὰ Ὀχΐηρθη, β᾽η4 415 ἀπταθυμοα 80}: Ὀ6Ὶ δ ιῦθ ρϑίαββθη. ὙΝ δ οκθυ (ἢ. Μαβ. Υ. 
5. 980---944 --- κΚ]. ὅομτ. ΤΥ. 5. 108---1171) ὈοΖιοῦ ἀ16 ἀπραθθ 465 Αὐβίο- 
ῬΒδμθβ ἰοῦ ααῇ 485 ϑῦοκ Πέρσαι, Βοπά θ᾽} δα ἀ16 ΤΎΠΟΡΊΘ ἀθὺ Πέρσαι, 
ὉΠ ΖΔ ἱπηθυ 810 ἀθυβθι θη δα ἄθη ΡΒΪπθαβ. Δ ΌΘΙ νγῦσαθ ἄθηη Αὐὶϑῦο- 
ῬΒδη65. οἷπθ συοββθ ΠΠηρθηδαὶρ]τοιῦ 65 Αὐιβανιιοβ ὈΘΙ ρθη ββθη, α16 ΠΘΌΘΩ 
ον Νοημπηρ ἀν ἱπτ᾽ ἐπὶ Θήβας (βδπ. 1021) πιομὺ 5601 Ὑϑ ΒΥ ΒΟΒΘΙΠ]1ΟῈ. 
ἰϑῦ, ἰπάϑια ἀουνὺ α16 ρΊΘΙομ6 ΕἸ θθυπηρ' Ὡ] οὔ γουρ ΠΟ τη θη Ὑγ τ θη ΚΆΠΗ. 
Πμᾶ ἀϊ6 ὙΥΙΘα θυ Ι σαπρ ἰὴ ΘΟ γαἸταβ. Ὠἰτητηῦ 18 Θ0 ἢ ὙΥ̓ΘΙΟΚΘΥ 8: νγἃ8 
Ἰοσὺ ἀῶ πᾶμου 415 Βοηύσαπρο ἀθν 61 ἀθι ϑυβύθη Αὐ αμσαπρ σθιηδομίθῃ 
ἘΔ Βσαπρ ὃ 

88) 80 ΑΔΑΡ; τὰς ΒΥ͂1;; Πίπάονῇ πμα πϑο ἢ ἴμπὶ Νδίποκθ: ἐν Πέρσαις 
τινὰς νήσους νηριτοτρόφους. 

84) ῬΒΠοΙορὰβ ΧΙΧ. 5. 240. 
80) Ὑ ΘΙοκον, Ναομύταρ σὰν ΤῊ]. 5. 1718 πὰ Πιδηρθ- Ρίησρθν, Εριϑῦ. οὐἱῦ. 

δα Ο. Ηδγαϑηπαχῃ Ρ. 41 ὈΘφίθθπ Ἁπ 0} ἀ1686 Ὀοίάθῃ ΟἸζαῦθ δαΐ οἴη ἃμᾶθυθϑ 
Θθίοῖς ον Ῥουβου- ΤΥ] ΟρΡΊΘ, οὕ θη ΟἸδαΚΟΒ. : 

860) ΒοΥρὶς ἴπ ΕὙΒΟΒ πα ατυθοιβ Επογοϊορδβαϊο 1, 81. 5. 861 ἃ ὃ6- 
ὐγοιυθῦ 68: ηδἷπθ διἰβέουιβομθ Τυαρσδαϊο γᾶν ταῦ σπᾷ Ὑ ΒΟ ΒΙ Θἀθμδυ Πρ θα. 

ταν ίβομθη γαμηθῃ γϑΥὈαμ θη." 
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5100ῃ πιο τὺ ΒΙΟΠΟΥ μοῦ δαΐ οἷπθ ἔθου Ζαν ΟἸΚΒΟΒ]Π]6 556 
Ἰθ5ϑύ. Τηάβθββθῃ θ'ηθ σθυ 586 γουϊδαποο ὙΥ̓ΔΠΥΒΟΠΘΙ ΠΟ  Κοιὐ ου- 
μδ]0 α16 ουηαύαηρ Θ᾽ Π65. ἸΠΠΘΥΘΙ ΒΘ ΠΠΘΠ ΠΘΠΡ.6Β5. 1ΠΠ ΘΙ] 
ἀαχσορ Ἰοὐχίοσθη {Ππτηϑίαπα, ἀπ ἀ16586 ψιχὰ οὐμόμῦ ἀαγοῃ ἠϊ6 
Αγὺ σψῖθ Ῥϑυβ. 99. --41 σνοῃ ΥΥ ΘΙββδρι Πρ. σοΒΡυοοπθη πισὰ 
ὙγΘΙ0Πηῃ6 ἀαγο ἀ65 Χοϑυχθθ {Ππηρ]οῖς οὐ] βθῖθα. [Πρ ῦοῚ ἀ6η 
ΠΡ ΠΟΘ [πη] ἋἸΘ56᾽ χρησμοὶ ἀπα ϑέσφατα σῖτα πξγη]10} 50 
ὙγΘΠΙρ οὗνγαβ οοϑαρὺ 55 616 Ὑογπιαΐαπρ π8Π6 οϑθοὺ τ], 
αἸΘΒΘΙθθη. 5616Π 11 ἄθηη ουβύθῃ ὐϊΐοκο ἀογὺ Τούσ]ορθ σ ΘΠ ΟΣ 
Δα σ Δ ἢγὺ σθυγθθθη πα] ΟΠΆΠΘΟΥ 1η 46ΠῚ χυγθιύθη ϑὐϊοῖα --- 4θη 
Πέρσαι --- αἷ8 Ὀοϊταπηῦ νογϑαβοθβοίχύὺ σγοσάθη. [σὰ [κοχηπηΐ 
ἀδ85. τ 0} 1ῃ ἄθν Οθάϊραβ- (πα ἀθν Ῥεοιηθίμθαβ-) ΤΎΠΟΟΊΘ 
Ὧ6Υ Ζυβδιπιηθηῃδηρ (61 νοι ΥΥ δἰββαραπο' ππα] Εἰγ  Π]Ὲπρ; δύ, ππὰ 
ἀἀ55. ΡΠ] ΠΘΒ. ὉΠ ΖυγΘΙ 6] Πα 416 αν ἀοὺ Ὑγοιββδασαπρ 6 5855 
ππα ἀθη Ατροπδῦΐθηῃ σαρθηϊ θυ δαβίϊ ύθ. Α1165 ΔΌΘΥ νγὰβ ΠΌΘΥ 
ἀ1686. ΔΒ ΒΟ ΘΙ] κοῦ ἀπὰ αἴθθ6ὸ Οταπαχίίρθ Πἰπδιβοθῃῦ 
Ῥϑυῃῦ θἰηχίο δα ἄθιη 1106] ἀοὺ οἰ ἴθ θη Θὐοκο πἀπᾶ ἰ5ὲὺ 
ΘθΘη6 Πα ΙΔ 6116 Αὐϑηηα]θπρ, ἀθΠῈΥ ἃπ0} σγὸὺὴ 6ἄθπι ἦδυ 
δε συ θη θη (θ᾽ θυ ύθηι 1π ὉΠ άθτου ΥΥ οῖβθ γουρθϑίθ]ῦ σγογάθῃ "ἴ). 
γι ὈΘΒΟΒυ το. τη8 ἀΆΠΘΥ δῖ ὑγθη]ρῸ Βοπιθυκυπρθπ. 1)δ85 
ἴῃ Φινεὺς ΥΥ οἰββαρτιηρθ} Ἃ16568 Ῥ ἄμμου. ἀῃ ἀἱ6 Ατρομϑαΐθῃ 
θη Ηδαρύϊηπα]ῦ ὈΠᾺ4]Θύθη δῦ πϑο πηι βοπϑύροθη Μγύμαβ σϑηΖ 
Θ]Δ. Ὀ]16Π.: ΘΌΘΠ80. 855 αἸΘΘ6] 6. 6. 6 ῃ Αὐσοηδαίθησιι; Ἴη- 
85 Δ} 416 βρϑξογθη ΒΘ μη ρ 6} ΖΎΊΒΟΠ ΘΗ Ἰΐατορα πᾶ Αβίθῃ 
ΘΙ0ῃ τη! θυ γθοκίθῃ, Ἰπάοιη ἃΌΟΝ βοηϑὺ ἀθυ Ατροπϑαίθηζιρ' 815 61 
ΌΥΒΡΙΘΙ ἀ6Υ σγόββουθῃ Κπμηρίθ χυΊβοπθη 4656 η Ὀοι θη Γι πάοι- 
Θϑθιθίθῃ δυΐσοίαββί νσασαο 5). ὙΌ]Πρ ἀΠΒΙΟΠΟΥ ΔΡΘΥ ἰδὺ 81165 γγὰϑ 
ἄθον ἄδβ ἀτιίο Θεῦοκ ϑα!σοϑίθ!]ῦ πογάθῃ δύ. ὥοθμοη ὙΘ]ΟΠΟΥ 
ΟἸααϊτοβ σϑιηθιηὔῦ 561 1ϑὺ χυγϑι Πα. 16 7πρθύθαι ΘΟΠΟ]1Θη οηΐ- 
ΒΟΠΘΙ4ΘΠ. 510} [τ ἀθη Ποτνιεύς, ἄθϑβθη ΜΙ γύμιιβ. ΟἹ 610 8115, τσῖθ 
416 Πέρσαι. οἷπθ Ν᾽ υβομυ] ππρ πἀπα α16 ϑύγαϊα ἀξ ίν δα το] 
ππα ἀ61 δ 416 ΞΟΒ]δομὺ μ61 Ρ]αὐδἃ Ὠ]ηγθῖβθα Κοππίθ, 4α ῬοίπΙῇ 
οἷ ὐβαϊομθη δῇ ἄρ Ὑγασθ γορ Ρ]α δ πδοὸ ΤΠΟΡἃ τγατ. 
ὙΥΘΙΟΚΟΙ ἀθον μαὺ ἔπ 465. ἀσιύ6 ύΐοῖς νυ] ὴν ἄθη Γλαῦκος 
Πόντιος οὐκ] νῦ ἀπ 815 ἄθββθη [πΠ8]} 416 Ὑ Υμθυυπομππρ 465 
τηῖῦ α61 58 ]ΔΙη1 1506 ΘΟ] Δ ἢ ο]ΘΙ ΟΠ Ζοι ρθη Ιθοθ σοη ΗΊΘΙῸΣΝ 
ἀπα (ἀθ]ου ἀθρου ἀ16 Κανῦμασου δαΐσοίαβδυ. [Πηάθϑβθῃ θα μ }0 Κοπὶ 
ΒΟ ΘΥο [Π 6 ουσθϑὺ ἃπ5. ἄθιη ΟἸδιζοβ Ρομπύϊοβ ᾿σοθπάνγθοηα Ητη- 

81) 5]. Ῥοβοπάθυβ 6] οΙγθυ, δθβοῦυ]. ΤΎΠ]οΟΡΙΘ 5. 470---481. ΝΟΙ- 
ἔχὰσ 5. 1716---178. Ποῖα. Μαβ. Υ. 5. 298-- 949 -- ΚΙοίπθ Βομγβοη ΤΥ. 
5. 104---119; διιββοσάθιη ασαρρο, Ατϊδάμηθ 5. 92 ΠῚ 021. Ὄγογβθῃ, [6 Ρ6υ- 
βϑύζυμρο' 465 ΑΘβοΏΎ]οΒ 11. 5. 4 ἢ δ4 ἢ ΚΊοββονβκὶ, 46 αἸάαοο Ῥούῃϊθηβι, 
ῬΥΟΡΎΔΤΙΩΤΗ ΟΠ ΤΎΖΘΙΠΘΒΙΟ 1852. 4. Ἀ. Οϑαθομθηβ, ΟἸαῦκοβ ΔΘΥ Μοοσσοις 
(αδεπρθη 1860) 5. 1θ08---118; τ Α. 

88) Ο. Μύ]]οσ, συ ῖθ οι. ΤΑξοταθασ σοϑμϊομίθ ΤΠ 5: 80; 
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ἀοαύαπρ, ἀγα ἀἀ85 ἀδυη γομ [{8]16 ΟΟΘΥ ΘΙΘΙΠΘη 16 Πδαθ' 
σθνθθθι ΨΆγΘ, ἀπα α16 ΤΟΙ θαπρ ἀοὺ ΕὙαρστπθηΐθ 88 ἀ]656ΠῚ 
ὐΐοκθ πιθοῦ ΒΘ. ὙΘΒΥΒΟΠΘΙΠΟἢ ἀἀ85 ἀδ556 106. σὰν Καοῖπα 
Ττυασθα]6, Βομ θυ οἷπ ϑαῤνγαγδτηδ, τὰν ). Τὰ ἀογὺ Ῥουβοσίοίσα- 
ἸοΡῚΒ ΔΌΘΥ 1655 (5 ϑεαύγγαγαιηδα, Προμηϑεύς, οὔπα νοι θ] ὁ 
πυρκαεύς (Βδαθγδη σία 61), ἀθββθη [Π6 ουγθϑύθ θΌθη80. ἀπΖυγθΙί6]- 
Βαΐ ἀϊοβθη ΟΠδγακίου 8 510} ὑγᾶρθη ὙὙ16 416 8πάθυθη ΘΔ Βομγ- 
Ἰοῖβομθη ϑὐϊζοικο ἀ16865 Τιΐθ]ὶΒ (Προμ. ὁ πυρφόρος. δεσμώτης, 
λυόμενος) ἰγασίβομοπ 9). ΟἹ 164οομβΒ. ἀἸθθθθ ΞΘ Πββδυοις α16. 
δυαπο ἀογ Ῥτοσυιθίμθοη (τὺ ΒΔΟΚΘΙ]αα) θα μ16 105) ἀπᾶ 8ῃ- 
ἀθαΐοίθ ἀδ85 ταῦ ἄθηα τος ἴον 416 Βαυθατθη Εἶν 16 ΗΘ ]]Θη 6. 
ΘΌΘΠΒΟ ΘΠ πθιθ5 [6 Ρ6 ὈΘΡΌΠΠΘΗ Πᾶρ6 ψ6 ἀαγο ἀ16 ααθα 
ἀ65 Ἐθαθυβ (ἀσχοι Ῥχοιηθίμθιιβ) Εν α16 ΜΘπβομ οι 3), τητι58 
ἀδμιπροϑῦθ!]ῦ Ὀ]ΘΙ06η. 

12. Τιδογαύατ. Αὐββοὺ ἄθη (ἀθϑαιητηἐααβοθθοθη αον ϑὐοκο 
465. Αβθβοῆυ]οβ (απ8 ΠΘΌΘΤΟΥ Ζ61ὺ ὈΘΒΟΠαΘΥΒ σὰ Υ. Πιπάοτγί, 
Οα. Ηογηδηη ἀπ Η. γ᾽ 811) ᾿ἰδὺ ἀπβούθ Τυασόαϊθ οἰσθηβ Ρ6- 
αὐ θαι οὺ σοσάθῃ σοπ (ὐ. «[. ΒΙοιηῆθ] 4 (ποαθϑύθ Οὐ πδδαβσαῦθ 
Ποπάου 1881: [μοιρχίρου Αθάγαοις [108. 1829): σου Πᾶηρσο ἀπά 
Ῥιίῃσροῦ (Ββιοὶ]. 1825): Ὁ. α. Ἠδυρὺ (11ρ5. 1880); α. Ο Υν. 
Ομ ποίου (Πμοῖρσιρ 1851): Α. Μοίποκο (Βετο]. 1859); 4. Α. 
Ἠατύαπρ (ταὖ [Πογβούχσαμρ, [οΙρΖὶρ 1859): [2. ΘΟΆΠΠ6ν (ογκιᾶσέ, 
Βου]π 1809). 

ΘΔΟΒ]Π ΟΠ 6 τ] δα θυ ρ βοηγιθα. Ἃ. δομα, 46 Ῥϑυβαγαχη, 
ἰγαροθάϊαθ Αθβοηυ]θαθ, ουτηᾶ οὖ ΘΟΠ51110, {6πῷ 1791 [0]. ἀπ ἴῃ 
56πθη Οραβοῦΐα Ρ. 29 Πὀ 6. 16 06115, 46 ἄθβοῃ. Ῥϑυβὶβ αἸαύγ 106, 
1105. 1194. Η. Βγοῃίδῃο, ἴθου ἀ16 Ῥϑύβου ἃ. Αθβοῖ. τοῦ  6ῖ- 
σἹ]θιομπαπσ ἄον ΡΠ Π]556η α(ο5 ΡΥ μΠοβ, Μίπομθη 1892. [. 
Ῥγρ]]οΥ, 46 Α. Ρ, 4155. ᾿πᾶὰρ, (ἀὀὐιπσοι 1892) τι Αὐδρονβμ]θ 
Αυΐβᾶίσο (ΒοΥ]π 1864) Ρν. 1--22, Εν. “9400085, Μουιβομέθ 
ΒΟΒγ θη Υ. 5. δ45---605. Α. Τ.. Βογοῖ, Εἰχασηθη 465 Ρ., ῬδυῚβ 
1890. ΒΒ. 6. νεϊοκον, ἄρον ἀ16 Ῥ. 4. ἄθβοι., Βμειη. Μαβ. Υ. 
(1891) 5. 204--248 --- Κ]οῖπο Βομγιοι ΤΥ. 5. 145---1179. ἘΥ. 
γαΐοῦ, ἀ6 Α. Ρ., ἴῃ «98Ππ8 98 ῃγ0. Ξαρρ!Π. ΙΧ. ρ». 228. --248. 
σα. Β' σΠΠ]απι, 46 ἔθαϊα Α. χαᾶθ Ῥ. 1πβουϊιδαν, ἰἴρβαῖα 1851. 
Ἠδππηαὶς, 445 Ηβίουβοῃ6 ἴῃ ἤδη Ρ. ἃ. Α., ήιθα 1860. 61 ὃ. 
ΕΥ. γὰπ ΗοΙΐβ, 46 σϑύθπτη ΠΙβίουϊοαγατϊη πὶ ΑΒ ἢ. Ῥϑυβ. ὑγαούα ϊοηθ 
Ῥορίϊοα, ΟὐἹπ (Μαπβίου) 1866. τὸ ρηρ. Ἐ. Α. Βἅϊαι, ἀθ Αϑ. 
Ῥευβῖβ, Οαοὐπρ. 1866. Ο. 4“. 5. Τλιπάμηδημ, Ρουθ. Α6. ἔα}. αὰο 
ΘΟΠ51110 ΟΠ Βοχρία νιἀθαύαγ, [Πρβα]ὼ 1809. Ηδιηδομον, α16 ΒΟ] δοιὰ 
61 ϑα] 15. π8 0} 46η ῬΘΥβοΥ ἀο5. θβοῃ., Τυῖον 1810. 4. 

89) 80. δίββου ΚΙ] οββουβκὶ ππα Οδαθομθη5 δοι Κοϊβῦου, ἴῃ ΕἼ ΘΟ ΘΙ βθὴ5 
ΦΔΌΧΌΡ. 1861, 5. 116 ἢ. 

40) Ν εΥρὶ. Ψν δίοκϑυ, ἄθβοὶ. Τύῖ]. 5.119 ἢ Νααοβίχαρ 3. 80---80. τ8. 814. 
41) Ν 6ΙΟΚου, ΤΎΠ]οΟρΡΊΘ 5. 120, νρ]. 5. 507. 
42) Ῥγουβθῃ ἃ. ἃ. Ὁ. Π. 5. δ1 ἢ. 
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Βεοιγᾶρθ χὰῦ Καὶ ππκ ἀπὰ Ἐγκάσπηρ. Ο. Ηδυιηδηη, 46 Α. Ρ. 
αἰδβουίαθο, [105. 1812 -- Οραβο. 11. Ρ. 81--104. Ε΄, Ῥαββον, 
Μαεϊοϑίουμαία οὐιϊοα ἴθ ἃ. Ρ., Βύββίδῃι 1818 --ὸῖὸ Οραβο. δοδᾶ. 
Ντι. 1. Τὶ Νῆκθ, Ζθὶ Ῥυορυϑιηηθ 46 ἃ. Ρ., Βοῆπ 1822 α. 
1895. 4. --- Ορυϑο. 1. ὙΦ ]101, 1π10}1 Ρ. Α. Θχρ]τοαῦϊο οὐ δηθπά., 
Ὑγιθοηρους 1895. 4. “4. Ἡ. Τ. Βομιμιαύ, ΟὈβουναύομθβ ᾽ῃ Δθ. 
Ρ., Αὐρβρυσρ 1885. 4. Ο. Ῥυθη, ποῖ. Μυ5. 1]. 5. 208---24. 
ΤΙ ΒΟΒΙΠδν, Και θβομθ πᾷ δχθρθύβομθ Βοιμθυκαπμρθη χὰ 4. Ρ. 4. 
Αθβοῃ., Εν]θηρθη 1850. 4. Κ]οββονθ 1, οοτητη. 46 αἰΐτηο ῬδΙ". 
οδηέϊοο, ΤΎΖοιμθθθο 1800. 4. 6. ΗἩ. Θομανα, ὅγτα 0. 86 560ῃ., Απ- 
οἴατα 1866. 4. Καυαρΐον, Ααἀποίαϊν. «4 Α. Ῥ' Κύβια 1889. 4. 
Α. Βοββῦδοι, 46 Ῥϑῖβ. οαμῦϊοο ΡΒγομαρορίοο, Βγϑβίαι 1861. 4. 
Ῥὶθ βομτιίοη νου ΕΒ. Ηδμπβοθίῃ 5. οροπ 85. 19. ΟἿ. ῬΥ]ΠΟΘ, 
δαᾶοθ5. οὐϊξίααθ5. οὐ θχόρείίηθβ βὰν 165 Ῥουβοβ 4 Εβο,γ]ο, Ῥαυτὶϑ 
(Βευπη ἃ. Νουίομαίθ]) 1868. ΧΧΙΧ ἃ. 188 ρρ. ΠΗ. ρου, Ζὰσ 
Ῥαγοῦοβ ἴπ ἄδη Ρ., Ῥοβοῃ 1810. 18 5. 4 Ἡ. Παυοποηβίθιη 1π 
ΕἸ ΘοἸζθῖβθηβ 8 ΕτΌΡ. 101, 5. 82--Ὁ91. 

ΑὈΠΒΘΠαΙαπρθῃ ρου. δἰ Ζ6]η 6 ΐθ]]θη 465 Ῥθυύβϑὺ ἴτπὰ ῬΠ1]|ο- 
ἰοριβ γομ Β'. ὙΥΊΘΒοΙου, Ὁ. Ὑοοκιπαν, ΗΕ. Ἐπηρον, ΥΥ. Ὀιπάοτῇ, 
Α, Μεοίπθκθο (8. 416 ἸἸβομθη ΑΠπ|.)}, 5ον 16 πὶ ΒΘ] Π] ΒΟ 6 
Μάύβθασα σου (ὐ. Ηδ]ὶ (ΧΧΠΠ. 5. 208--201. 104), ΠΝ. ἘπροΥ 
(ΧΧΥ. 5. 408---417), .. δοιμιπεγοτοάὺ (ΧΧΥ. 5. 489-- πάλ 
Μ. Βομυιαὺ (ΧΧΥῚ. 5. 208---201). ΟἸογάϊοκ, Ζίβομν. ἢν ὀβύν. 
για. ΧΧΥ͂. 1814. 5, 241--24ῦ. 852-521. 

Β. ΠΙΐβοΏ], Αθβομυ]αβ᾽ ῬΘΥΒΟΥ ἴῃ Αδρυρίθη, οἷῃ πΘ.6Β 
ΠΟΙ] ἄθατη, διοπι. Μυβ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 5. 114. 196. 



ΠΕΡΡΣΑΙ. 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΌΣΙ ΠΡΌΣΘΙΑ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
ΑΤἸΤΌΣΣΑ. 
ΑΤΤΈΛΔΛΟΣ. 
ΕἸΔΩ͂ΛΟΝ ΔΑΡΕΊΟΥ. 
ΞΕΡΈΗΣ. 

ΥὙΠΟΘΈΣΙΣ: 

Γλαῦκος ἐν τοῖς περὶ “ἰσχύλου μύϑων ἐκ τῶν Φοινισσῶν 
φησι Φρυνίχου τοὺς Πέρσας παφαπεποιῆσϑαι. ἐχτίϑησι δὲ καὶ 
τὴν ἀρχὴν τοῦ δράματος ταύτην. 

Τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων. 
πλὴν ἐχεῖ εὐνοῦχός ἐστιν ἀγγέλλων ἐν ἀρχῇ τὴν τοῦ Ξέρξου 
ἧτταν, στορνύς τὲ ϑρόνους τινὰς τοῖς τῆς ἀρχῆς παρέδροις, ἐν- 
ταῦϑα δὲ προλογίξει χορὸς πρεσβυτῶν. καὶ ἔστιν ἡ μὲν σκην 
τοῦ δράματος παρὰ τῷ τάφῳ “]αρείου" ἡ δὲ ὑπόϑεσις Ξέρξης 
στρατευσάμενος κατὰ τῆς ᾿Ἑλλάδος ") [μετὰ δυνάμεως πολλῆς, 
ἵππον. μὲν ἄμετρον ἐπαγόμενος. ναῦς δὲ χιλίας διακοσίας ἑπτὰ. 
ἢ καὶ δεκατέσσαρας" καὶ πεζῇ μὲν ἐν Πλαταιαῖς νικηϑείς, 
ναυτικῇ δὲ ἐν Σαλαμῖνι. καὶ διὰ Θεσσαλίας φεύγων 
διεπεραιώϑη εἰς τὴν ̓“σίαν. [ἰστέον δὲ ὅτι οἵ Ἕλληνες τριακο- 
σίας μόνον νας εἶχον. πρώτη ἔφοδος Περσῶν ἐπὶ “αρείου 
ἐδυστύχησε περὶ “Μαραϑῶνα. δευτέρα ἐπὶ Ξέρξου, περὶ Ζαλα- 
μῖνα καὶ Πλαταιάς, τοῦ Θεμιστοκλέους στρατηγοῦ ῦντος τότε 
τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ ῥήτορος, καὶ νῆας εἰπόντος ποιῆσαι καὶ 
ἀντιτάξασϑαι πρὸς τὸν Ξέρξην. οὗ καὶ γενομένου περιεγένοντο 
αὐτοῦ. ὁ ̓ Ζ“πόλλων γὰρ τοῖς ᾿ἡϑηναίοις μαντευομένοις πῶς τῶν 
Περσῶν περιγενήσονται εἰπε τείχη ξύλινα κατασκευάσαι καὶ 
οὕτω περιγενέσϑαι αὐτῶν. καὶ οἵ μὲν τείχη ἔλεγον ποιῆσαι εἰς 
τὴν πόλιν ξύλινα ἀντὶ τῶν λιϑίνων" ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς οὐχ 
οὕτως, ἀλλὰ νῆας εἶπε ποιῆσαι. αἵ πολλάκις διὰ τῶν οἰκείων 
τειχῶν σώζουσι τοὺς ἀνθρώπους. 

᾿Επὶ Μένωνος τραγῳδῶν Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις, 
Γλαύκῳ Ἴ, Προμηϑεῖ. 

ἢ ΠΊ6 ἴῃ θοκὶρθ ΚΙδυγηθῦι ρϑβϑύχίθη ΝΥ οσίθ ἔθ] θη ἴσῃ Τααγ. ἀπὰ 
51πα 8118 1πρθτθη Ηα55. θηἐπουητηθῃ. 

ἢ Γλαύκῳ] Ποτνιεῖ διαϊαϊῦ Βοπο]αϑύα τθοθηΐϊου, Ποντέῳ ΜΝ ΘΙ Κθσαβ. 
1π ἀἸἀαΒοα}115. βοϊατη Ροβίθαπιη ἔα ΟἸδιοὶ ποότηθπ, αὖ Προμηϑ'εῖ Βοτίρύστῃ 
ζαϊῦ, οταῖθβο Πυρφόρου πομηΐηθ, απ0 δτδταμηδ  ϊοἱ ἀγατηδ, ΠΟ βαύγυτοατηα 8.Ὁ 
ἄυδθαβ ἀἰδῥϊηκογαπ ἰγαρσοθαϊβ ααδ6 Προμηϑεὺς δεσμώτης οὐ Προμηϑεὺς 
λυόμενος ᾿πϑοτιρύαρ βαηΐ. (ΥΥ. Ὀιπᾶουῖ) ΝᾺ]. οΌθα 5. 38 δ 



ΑἸΣΧΥΛΔΟΥ ΠΕΡΣΑΙ͂. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ταδὲ μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 
“Ελλάδ᾽ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, 
καὶ τῶν ἀφνεῶν [καὶ πολυχρύσων] 
ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν 
οὺς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 

ΖΙαρειογενὴς 
εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. 

ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ 
καὶ πολυχρύσου στρατιᾶς ἤδη 
κακόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται 

ϑυμὸς, ἔσωϑεν δὲ βαύζει. 
πᾶσα γὰρ ἰσχὺς ᾿4σιατογενὴς 
οἴχωκε νέων. 

κοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς 

48 

10 

ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται" 16 
οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿Δγβατάνων 
καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσινον 
προλιπόντες ἔβαν, 
οἵ μὲν ἐφ᾽ ἵππων. οἱ δ᾽ 
πεζοί τε βάδην 

Ῥαγτοᾶοβ οἴπθ ΡῬσυοϊοροβ. [6 Υ 
ΟἿΟΣ ἀαγομβοηγοιθοῦ α16 Οτομθβίγα, 
ππΐου ἄθτη Ἰ'δούθ ἀθὺ Απαρᾶϑῦθ (685 
Κουυρμδῖοβ: θυ ϑύῦθυ ΤῊ61] ἀον Ῥαγο- 
ἄο5, ν. 1--θ4. Απαρϑδϑύμβομθ ὈΙτιθ- 
ἕδγ; τυρὶ]. Ὑδῦρῃδ) " 1. 5. 418 ἢ 

Υ. 1--. Τῃ αἰψου ὔμμ οὺ Επϊη- 
ΤαοΒ μοῦ σιθὺ ἀθὺ ΟΠοΥΓΠΥΘΥ 56] 080 
Αὐΐβομ]αθβα ἀδυῦθρου στγὰθβ ἀοΓ ΟἼΟΥ 
αἴθββυηα! γουϑίβ]]8. --- τάδε, σνοῃ 
ΠΔΏΘΥΘΥ Βοβυϊτητηθηρ' ΔΌΒΘΠΗΘΠΑ͂, 5 
Κι. 48, 4. Α. 1ὅ ἢ. Υρῖ]. 681. 851. 
ϑορύ. 918. Εϊπτη. 482. Ασοἢ 5. ΟΌΘἢ 
5. δι: - μὲν (06) ἀοὐοτντηϊηδύϊν. --- 
πιστά, 111. 681. Χρη. Απ8Ό. 1, ὅ, 
15: (ἀῦρορ) σὺν τοῖς παροῦσι τῶν 
πιστῶν. -- ἕδρανα, ἄγ Ῥα]αβῦ (685 
ΧροΥχθθ. -- κατὰ πρεσβείαν “ἜΡΘΗ 
1ῆγου ΒΥ ἀγα]ρκοῖῦ πα ἀγα 510}. 
ϑεὔπασπάθῃ Ζανου] 581 κοι. --- ἐφο- 
φεύειν, Κτ. δδ, 8. Α. 20. 

Υ. 8--11. Βθτητασηρ ἀθ5 ΟΠμουβ: 

ἕρκος 

ἐπὶ ναῶν, 

ΒΘΒΟΥΡΉΪΒΒ ὑτὰ ἀθη Κὔηϊρ' αηὰ (88 
Ηθου. -- πολυχρύσον φγϑδομῦύνο!! 
σογδίοῦ; οαου (ΠΟ δ 110}) Ὀθαΐθθε- 
Ἰδα θη --- ὀρσολοπεῖται, ταράσσεται, 
κινεῖται, 5080]. --- βαῦξει, ὑλακτεῖ 
(Ηββσθῖ, ), γε]. Αρ. 449. Κιαῤίπ. ἔν. 
8 Μριη. 

Υ. 12---1ὅ. ἀγαπᾶ θυ ΒΘΒΟΥΡΉ 88: 
α16 ατῦββθ ἀθββθὴ νγϑβ α ἄθτη ΞΡ1616 
βύθῃῦ πα 485 ΔυΒΌΙΘΙ θη γοη ΝΟ - 
τἹομΐθη. --- ἄστυ, 451. Κυ. 46, 1. Α. 1. 

Υ. 160-20. Αὐϑέδηνιπρ σομ συ. 
12 ἢ. Ζυριϑῦ ΔἸ] ρθιηθῖη: αἴθ γῸ ἢ 
αθη Οθηΐσγθη 65 ΠθιοὴΒ Αὐϑρδρδη- 
Θ6Π6η πη 16 νου 16 θηθη ΥὟΥ αἴἴθη- 
σαϊυμρθη. -- ΄ἤγβάτανα ῬθΙβίβο ἢ 
Ἠδρδιηδίαμπδη. γα θοη 1 Θηὐ οϊοτῦ 
(ΧΙΝ. ρ. 128) Κίσσιοι απὰ Σούσιοι; 
Κισσία οἴπθ δ ηαβομαῖν ἀοὺ ῬΥΟΥ ΠΖ 
Θαβιδηδ. τς ἔβαν Ῥγγγβιο 8, γρ]. 
Ὑγοθύρμα] 5 11. 5. 412. ----πῪ. 19. 
ὙΥΘΟἾ861 ἀθὺ Ἰ)αγβίθ!]πηρ. στῖφος 



ΑἸΣΧΥΛΔΟΥ 

πολέμου στῖφος παρέχοντες" 
οἷος ᾿Δμίστρης ἠδ᾽ ᾿ἀρταφρένης 
καὶ Μεγαβάτης ἠδ᾽ ᾿Αἀστάσπης, 
ταγοὶ Περσῶν, 
βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου, 
σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι; 

τοξοδάμαντές τ᾽ ἠδ᾽ ἱπποβάται, 
φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην 

ψυχῆς εὐτλήμονι δόξῃ" 

᾿Δρτεμβάρης ϑ᾽ ἱππιοχάρμης 
χαὶ Μασίστης, ὃ τε τοξοδάμας 

ἐσθλὸς Ἰμαῖος, Φαρανδάκης ϑ΄. 
ἵππων τ᾽ ἐλατὴρ ΖΣοσϑανης. 

ἄλλους δ᾽ ὁ μέγας καὶ πολυϑρέμμων 
Νεῖλος ἔπεμψεν" 

Πηγασταγὼν Αἰγυπτογενὴς. 
Σουσισκχάνης. 

20 

τῷ φΦι 

80 

398 

ὅ τὲ τῆς ἱερᾶς Μέμφιδος ἄρχων 
μέγας ᾿ἀρσάμης. τάς τ ὠγυγίους 
Θήβας ἐφέπων ᾿Δριόμαρδος, 

Ἁ χ ᾿ ἂν 3. 9 καὶ ἑλειοβαται ναῶν ἕρξται 

δεινοὶ πλῆϑός τ᾽ ἀνάριϑμοι. 40 

παρέχοντες οἴπθῃ ατομέοη Ἠδαυΐθη 
ὈΠΑΘπά. 

ν. 21--ὅ8. ϑρεοϊδοδίίοι ἀ6γ᾽ δ08- 
ΘσΘΖορθπηθη Οθμθσα]6 πα ὙΟΙΚου, ἴῃ 
ΘΡΊΒομοΥ ὕγοῖβθ. 16 Νϑιθῃ πἰοιὶ 
4116 σοπδὰ ῬΘΥΒΊΒ0Η, βοπᾶδυτι π8 0 ἢ 
ππροίδγουη ΚΊαηρσΘ ᾿φοθ]ἀοὐ. νεῖ. 
5. 84. τ Ηδαξαηρ ογνθοκίθ ἴῃ 
ἄθῃ ἨδΎΘΥΠ ἱτητηΘΥ σὺ ΝΘΌθη 488 
ἔγομα οἰ] αἀ68 Ξ1θ668. 

ν.21---28, ᾿ἀρταφρένης 118. ἘΠπ 
Εὔητου ἀοὺ ΤΠ γαΘΥ ἀπ ΜΎΒΟΙ ᾿4ρτ. 
οὶ Ηοτοά. ΥἹΙ, 14. --- Πεγαβατης: 
Νϑιηθθη ἀΐθβον Ατὸ μοὶ Ηβδτγοά. ΗΠ, 
82. 91. --- ἀστάσπης: 61π Ὑστάσπης 
Ηοτοα. ὙΠ, 64. --- σοῦνται νρ]. 
ΒΌΡΡΙ. 8860. ᾿Βορέ. 81. -- Υ͂. 28 δο- 
κοῦσι γὰρ τὴν ψυχὴν ἔχειν εὐτλή- 
μονα. 

Υ. 29-- 82. ᾿ἀρτεμβάρης Ὡς ἷ ἜΣ 
Ἡδτγοά. 1, 114--116 νρ]. ΙΧ, 122. -- 
"Μασίστης 10. ΝῊ, 55. 1Σ, “Ἢ Ἐπϊη 
ΜἭασίστιος 10. ΨΙ1, 19. ΙΧ, 20. 24. 
Ἐπ Φαρανδάτης 10. ΝΠ, 79. ΙΧ, τθ. 

- Σοσϑάνης, ΒΘὈ1Πα θοῦ πϑοι Απαὶο- 
σὶΘ νοῦ Ὀστάνης (απᾶ Ὀτάνης). 
θοῦ θη ϑϑροπᾶθαβ ἴτὸ ατ θη 
Εὐβθθ 465 Ῥδζοθυηίακοβ ν. 32 ἃ. 
152 5. ὙΥ ϑδβύῦρμεα 5 Π. 5. 401 ἢ. 

Υ. 388---40. Ηδογυοσβθθαηρ ἀ6Γ 
ἀργυρύβομθα Μηβυγοιθου ἵπὶ Ῥϑυβὶ- 
ΒΟῆρη Ηθοῦθ. Θυογατη ἴῃ ΠΌΤΙΩΘΥΟ 
εδὺ ϑυβίβοαπεβ οἷο. Πηγασταγὼν, 
πΐμοτΘ Βοβθτασηπηρ' 4685 ὃ... ἄθββθῃ 
Ἡδυυβοῃσθοιθῦ δὲ ἄθῃ Θαθ] θη ἀθ5 
ΝΙῚ15 1ϑὐ. --- Μέμφις 5. Πιθα]θηο. ΓΥ͂. 
5. 11606-- 1110. --- Δρσάμης νρὶ. 
Ηεοτοά. 1, 209. ΥἼΙ, 11. 69. 224. -- 
ὠγύγιος 914 Θαρέ. 821. Ευχ. 
1086: Βοζθιομπσηρ ἅ68 Ὀταϊύθμ. 
Ν8ο0 ὙΝ ἸπμαἸβοβγήδηη ΟρΎΒῸΒ Ξε α6 Γ᾿ 
ΕἸαύρσθουθπο (δαρμα βϑηβῖυ. ΕἸ αἴ). -- 
Θῆβαι νοῦ Μοιαρῖβ α16 Ηδαριδβίφαῦς 
γ6]. θαϊθπο. ΥἹ, ἃ. 5. 1788. “--- 
᾿Αριόμαρδος, Ἡετοά. ὙΠ, 61. 18. -- 
1)16. ἕλειοι (ΒθυοΒ 6 Υ ἄο5 ΝΙΗΔο]04) 
μαχιμώτατοί εἶσι τῶν Αἰγυπτίων, 
ΤΕυκγα. 1, 110. 

ῤὸτ᾽.»..-. 



ΠΕΡΣΑΙ, 

ἁβροδιαίτων δ᾽ ἕπεται Πυδῶν 

ὄχλος, οἵτ᾽ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς 
κατέχουσιν ἔϑνος, τοὺς Μιτρογάϑης 
᾿Δρκτεύς τ᾽ ἀγαϑὸς., βασιλῆς δίοποι, 
καὶ πολύχρυσοι Σάρδεις ἐπόχους 
πολλοῖς ἄρμασιν ἐξορμῶσιν. 
δίρρυμα τε καὶ τρίρρυμα τέλη, 

φοβερὰν ὄψιν προσιδέσϑαι. 
στεῦνται δ᾽ ἱεροῦ Ἰμώλου πελάται 
ξυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον Ἑλλάδι, 
Μάρδων, Θάρυβις, λόγχης ἄκμονες, 
χαὶ ἀκοντισταὶ Μυσοί, Βαβυλὼν δ᾽ 
ἡ πολύχρυσος πάμμικτον ὄχλον 
πέμπει σύρδην. ναῶν τ᾽ ἐπόχους 
καὶ τοξουλκῷ λήματι πιστούς" 
τὸ μαχαιροφόρον τ᾽ ἔϑνος ἔκ πάσης 
᾽ , δ 

“σίας ἕπεται, 

δειναῖς βασιλέως ὑπὸ πομπαῖς. 

τοιόνδ᾽ ἄνϑος Περσίδος αἴας 

50 

0 

Υ. 41-48. νοι ὅ'ἄδθη σψοπαθὺ 
510}. α16 Αὐΐζθ]απρ πϑο ἢ} Νοτάθη 
ὑπ ἀϑηπ Ὡ80}} Οβίθη. (τὶ ΟΥΉΠ68 
ΟΠ ΙΠΘῊ 15. ἸΠ00185 ΘΟΙΙ ΡΥ ΒΘπαπηῦ 
(6. Ηδθυτηδηη), ᾿πΒΌΘβομᾶθσθ Ἃ18 
ΚΙΘΙΠΘΒΙ Δ ΒΟμΘη ΙΟΠΙοΥ (Ηοχοα. 1, 
142), 416 δ8 ϑοβοηυηρ ΒΙΘῚ ΠΠῚ 
ἱπαϊτϑοὺ σοπδμηῦ 81η4 ἀπα [τ 616 
ἴπ ἐξορμῶσιν νἱθ]] 6] ομὖ οἴπθ 6156 
Ἐπ βομα] αϊσαηρ (οΥ Ὁπένοι]]}1ρ:- 
Καθ) Ἰιορύ. -- δίοποι, ἐπιμεληταί, 
ὙΝ γά61Πη6. --- πο Ατοίϑαβ οὖ 88. 
4165 τη] υϊβ ΟΟΥΥΌτι5. γσϑοῦοβ (νρ]. 54) 
Θχοϊαμῦ, 416 πηΐοῦ Απῇσαηρ ἀ65 
Α. δυΐ ν. ὙΥ. νοῦ ϑδνάθβ ἀδπου- 
ΖΊΘΗ ΘΗ. -- τέλη, τάγματα, θβοιννᾶ- 
αοΥ. ἄρματα τέϑριππα καὶ ἕξαϊπ- 
πα, 8680]. -- Ὑ. 48 τνρ]. 21. 

Υ. 49--οῦ. στεῦνται, ΠῚ, 95: 
στεῦται γάρ τι ἔπος εἰπεῖν, ΕῚ 
θα. ΧΥ͂ΙΙ, ὅδ: στεῦται δ᾽ Ὀδυ- 
σῆος ἀκοῦσαι. -- Τμώλου πελάται 
Ξ- Μυδοί. --- λόγχης ἄχμονες, δυΐ 
ἄθμθη 16 λόγχαι σοβοβτηϊθαθὺ πχου- 
ἄθῃ, ἃ. ἢ. ἀ16 ἀθη (πθπ απΐοτρθ- 
ΘΘὈΘΠΘΗ) ΤΠ ΖΘΗΒΟΠ ΤΏΡ ΘΙ 1018 
Βομαγίο (ΕἸ μοΥρῚ 6) σθῦθη. Οάθν (σοι 

ἄθηῃ ΑΓΒ τ 3) αα] μαβύαθ (μοβ6}}15) 
Ἰοῦαϑ ἸΠΟΟΏΟΌΒΒΙ ἔογαπῦ. Απαᾶγο 86]. 
ΕΞ ἀκμῆτες, ψγ16 ΡΙΠπα. 1508. 6, 10 
Σπαρτῶν ἀκαμαντολογχᾶν. -- Μῦσοι 
πολ ο ἢ σοῦ ἄρῃ Τσᾶργπ; ἄκον- 
τίοισι ἐχρέωντο ἐπικαύτοισι (Ηογοά. 
ὙΠ, 14). ΝΟΟᾺ βρᾶδου γα ἢ 516 
γότη αγοβϑιςῦμπὶρ' πᾶμθσιι ἀπ μ ΠΡῚρ' 
(θη. Δτ. ΤΙ, 2, 28. ) - πολύ- 
χουσος ὃ. 9. ἡ. 5- σύρδην 46 ἸοῃρῸ 
ἰγαοῦα τηϑρηβαιιθ οδὔθυν8 ὉΠ Ὸ18 
Ἰποραθπΐαβ ΒΘΌΥ]ΟΠΙΙ νᾶ “πη ]6- 
γοσγιῦ (α. Η.) 

Υ. ὅ0--ὅ8. 16 ΤΟΙ ΟΠ 6, α16 
φοῃηΐαυβοπα (Ηογοᾶ. ΥἹ1Ι, 58) Ῥου- 
Β6Γ; νΡ]. Ἠοτοά. Υ̓ἹΙ, 54: περσικὸν 
ξίφος, τὸ ἀκινάκην ᾿καλέουσι, 6Ιη 
Καγζθθ ρουύδθθ βομησνογύ. --- ΒῈ 
ΘΥΘΥθυΒ ΥΘΡῚΒ ΤΡ ΡΟΥΠ5; Αρ. 748. 
ΟΒΟΘΡΙ. 238. 

Υ. 5Ρ9--64. Ζιυβδιητη θη βθαηρ. 
ΘΠΙστησαππρ ἀοΥ Ζα ΟΡ ΌὈΠ1ΘΌΘΠΘΩ. 
ΙΒ Ἃ(6Γ ΑὐβρθΖζοσθηθῃ. 
ὉὈΓΡου θταπρ γοπὶ ΘρΊβομθη [6116 
Δατη ἸΥΥΊΒΟΏΘΗ. στένεται, ϑορῦ. 872. 
ΥΩ]. τρομέονται θ4: εἰδόμην 119: 
φάσϑαι 101; σὰ Αὐΐβίορβ. Νυθ. 281. 



46 ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

οἴχεται ἀνδρῶν" 60 

οὖς πέρι πᾶσα χϑὼν ᾿“4σιᾶτις 
ϑρέψασα πόϑῳ στένεται μαλερῷ. 

, 3 ᾿“᾿ ΄ 2 ς Ν 

τοκέες τ ἀλοχοί 8 ἡμερολεγδὸν 

τείνοντα χρόνον τρομέονται. 
, ᾿" εξ , » 

πεπέρακεν μὲν ὁ περσέπτολις ἤδη Στρ. α΄. δ 
βασίλειος στρατὸς εἰς ἀντίπορον γείτονα χώραν, 

λινοδέσμῳ σχεδίᾳ πορϑμὸν ἀμείψας 
᾿Αϑαμαντίδος Ἕλλας. 
πολύγομφον ὅδισμα ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι πόντου. 

πολυάνδρου δ᾽ ᾿4σίας ϑούριος ἄρχων ᾿Ἄντιστρ. α΄. 13 
ἐπὶ πᾶσαν χϑόνα ποιμανόριον ϑεῖον ἐλαύνει τὸ 
διχόϑεν, πεζονόμοις ἔκ τε ϑαλάσσας. 
ὀχυροῖσι πεποιϑὼς 
στυφελοῖς ἐφέταις, χρυσογόνου γενεᾶς ἰσόϑεος φώς. 80 

Σρῃ- μ΄. 
κυάνεον δ᾽ ὄμμασι λεύσσων φονίου δέργμα δράκοντος, 
πολύχειρ καὶ πολυναύτας, Σύριόν 8 ἅρμα διώκων, 

Δποιύίου ΤΏΘ1], ν. θ6ὅ---118. 516- 
Ὅθη ϑύσορμθη, τη ὙΥ ΘΟΒβοΙσθβαηρσθ 
σοῦ ΟΠΟΥ νογροίγαρθη.,, Ὀθβύθμθπα 
Ὁ.Β ἸΟΠΪΟῚ ἃ ΤΩΪΠΟΥΊ, ὑΠμΘΊ] 6188. δη8- 
ΕἸ ββομθη (γ. 8θξεεϑ2. 96. 107-118) 
ΟὟΟΥ αὐυγοθ ΞΎΠΚΟΡΘ ἴῃ ἀπαρϑδίθ 
γϑυδηαοὶΐθη. 1)85 Μδββ τηδ]ῦ ἀδ85 
Ὁπταπῖρσο Αὐὺΐ- απα ΑὉ - ρθη (6 Γ 
Ἐτηρηπασηρθη, 485 Ομ ΚΘΗ Ζχι- 
Βόβθῃ ΕἸγομῦ πα Ἠοΐπαπσ. ΥΕ]. 
ΝΥ ΘΕΡΙΆ Σ ΠῚ. 5. 291 Π 314. Ὁ 
πρρϑὺ Π|,. 2. 5. 526. 

Υ. θὅ--τ12. ,.ὲ5 Ηθοὺ ἰδ ρου 
ἅδῃ Ηβ]]δϑροιῦ ραρδηρθης (δ ΘΙΠΘΥ 
ΒΟΥ οΚ6). -- περσέπτολις ἸῃτΘ 
ΑΡϑιομύ, 1718. --- ἀντέπορον (ΞΡΡΙ. 
ὅ44 1) «αὖ ἀοΥ διπάθσυῃ ϑϑιίθ (68 
ϑαπ 65. ΡΈ]ΘρΡΘη. --- λινοδέσμῳ σχε- 
δίχᾳ ῬΘΥ ταῦθβ 11Π618 γΙ ΠΟ. 115 ̓ πέου 
56 ἱπσποΐαϑ. 16 δ᾽ ἤΖθίηθη ΟΠ 
ὙΥΘη. ΖαΒΘΙ τ Θηροπαρσο]ὺ (πολύ- 
γομφον, νρ]. ϑὍΡΡΙ. 846) πᾶ ἀδππ 
τπΐου οἰ πδηᾶθυ ἀυγοῃ ΓΟ Κ6 σοὺ- 
Ῥυπάρη. Ὑρ)]). Ἠογοα. ὙΠ, 86. -- 
6116 πᾶς Τοομέου ἅἀθ8 ΤΉΘΒΒΆΙΘΥΒ 
Δὐμαιηαβ ὑπ ἃἀογ Νβρῃοῖθ. -- 
Π)16 νἱοϊσϑηϊθίθίθ (ἔθϑἐθ) ΒΒ (ἀϊ6 
ΒΟΒΙυοκο, ἄθγθα ΖυθοΚ γᾶν 815 

Βδμμ σὰ ἀἸΘμ6η) 815 ΦοΟἢ υχησγου- 
ἴοπα ἀθχη ΝϑΟΚθη 465 Μρϑϑχγδββϑβ. 

Υ. τ85--80. οἴὑὙ)πα ρϑυβοβυσοιησηῦ 
παπᾶ Ὀοατομὺ ρθη Επγορδ.. ϑού- 
ριος Τῦ4. ὕτη 80 ΤὈΒΙΏΥΟΙΘΙ Ὑγ8 7 
65 ἴππ Ζὰ Ὀρβίθσθη. -- ἐπὶ πᾶσαν 
χϑόνα, υἱομὺ Ὁ]ο5 Η61185. --- ϑεῖον: 
α16 αγῦββθ ἄἀθὺ Ηθοσάθ ὐθθυβοῖσοι- 
ὑοῦ 85 Τη ΘμΒΟ 1006 Μ888. --- πεξονό- 
μοις (Βομδε τ. Α.: πεξονόμους) ἔκ 
τε ϑαλάσσας, ΝΥ ΘΟ86] “|6 18 ἴ -- 
{πῦϑσ Ζανθυ]ββίρθη ὑϊομύροι Β6- 
Ἐ ΒΙΒΒ Όθσπ; ὀχυρός Αρ. 44. -- 
χρυσογόνου δῦγο 88ΐδιθ, Βοΐβθσῃ ΟθΥ 
ταυὑ 1806 Βἐθπηταναίθι ἀθὲ Ῥρυβθυ, 
Ῥρυβθὰβ (ΗΠ χοᾶ. Υ11, 150), νοι 86]- 
ποὺ Μαυΐίου θαμδδ ἴῃ (ἀθβϑία!ὑ οἰπθβ 
Βοϊάθμθηῃ Πθρθηβ θιαρίδησθη πυπγᾶθ. 

Υ. 81--86. 29)]Ὶ16 Ἐυγομύραν Κοὶῦ 
Ὧθ5 Χουχθβ. “-- κυάνεον, Ἠεβιοᾶ. 
5οαΐ. 7: βλεφάρων ἄπο κυανεάων. 
ΤΌγΕ: 1. ὃ: “Ἔρως. κυανέοισιν ὑπὸ 
βλεφάροις τάκερ᾽ ὄμμασι δερκόμε- 
νος. -- θη ΒΙ1ΟΚ ἀδθὺ ϑ'ομ]δηρθη 
161] ὺ ἀθγ ΑΡθυῤίδαθα [ἅν σοίδῃτ- 
ΠΟ; ν6]. Βαβ1 118 ΘΗ Ό]1ΟΚ. --- Π ΘΙ Ὰ 
8ῃ Μαπηβομαῦ, ΒΟΒΙ πα πα (ϑύγοιθ) 
γαρθῃ. Ηοτοά. ΝΠ, 68: οὗτοι ὑπὸ 
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ἐπάγει δουρικλύτοις ἀνδράσι τοξόδαμνον ᾽4ρη. 8ὅ 
᾿Ἄντιστρ. β΄. 

δόκιμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν 81 
ὀχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν ἄμαχον κῦμα ϑαλάσσας" 90 
ἀπρόσοιστος γὰρ ὁ Περσᾶν στρατὸς ἀλκίφρων τε λαός. 93 

Στρ. γ΄. 
ϑεόϑεν γὰρ κατὰ Μοῖρ᾽ ἐκράτησεν τὸ παλαιὸν, ἐπέσκηψε 

δὲ Πέρσαις 109 

πολέμους πυργοδαΐκτους 108 
“ ΄ , ΄ 3 2 

διέπειν ἱππιοχάομας τὲ χλόνους πόλεών τ᾽ ἀναστάσεις. 

ἔμαϑον δ᾽ 

ματι λάβρῳ 
ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, 

᾿Ἄντιστρ. γ΄. 
εὐρυπόροιο ϑαλάσσας πολιαινομένας πνεύ- 

108-110 

πίσυνοι λεπτοδόμοις πείσμασι λαοπόροις τὲ μαχαναῖς. 
Ἔπῳδός. 

δολόμητιν δ᾽ ἀπάταν ϑεοῦ τίς ἀνὴρ ϑνατὸς ἀλύξει; 98 

μὲν ̓ Ἑλλήνων͵ ἐκαλέοντο Σύριοι, ὑπὸ 
δὲ τῶν βαρβάρων ᾿ἡσσύριοι ἐκλήϑη- 
σαν. --- ΑὙὐΠΆ]]6η4 6 ἀπὰ Καστῃ ἀπΌ06- 
ψγαδβύθ (γὙρ]. 848. 727: ΟΌΘπ ὃ. 80, Α. 
12) ΑΒ] Ομ κοι τοῖς ἄθτι Οτακοὶ 
ψῸΥ ἀογ ΞΟΠ] δομῦ Ὀ61 ϑ]αταῖβ, Βοτοα. 
ΜΠ 140: κατὰ γάρ μιν ἐρείπει. πῦρ 
τε καὶ ὀξὺς Ἴἄρης, συριηγενὲς ἄρμα 
διώκων. --- Π186 πδέϊσπα!]6. ΑΠΡΥΪΗ8- 
να ἀοΥ ἨΘΊ]Θπθη ἰδὺ 488 δόρυ 
(αἰχμή), ΔΟΥ Οτθαΐδ!οα (αΘΡϑῃ αὐχ- 
μὴ βραχεῖα οὔδΥ ἀκόντιον, 52. νρ]. 
Φογθιη. 19, 88ὅ---Ξ3Ξ8. Ἡρχοα. Υ, 49. 
γΠ, 61) ἄον Βορθη. -- Θυδηθ αι 
νοη Ἄρη “ῖθ ϑερύ. 110. 244. 844. 
409. 

Υ. 81--92. Ὁμνιαουβίθ] ]ο κοὶΐ 
Ὧἀ65 Βϑυϑητϑαβθηθη ἨΘΘΙΘΒΖΙΡΈ. 
Νϑιθο 8460 ργοθδύμβ οϑὺ αὖ τηᾶρτιο 
ὙΙΓΟΓΌΤη ΠΌΤΩΙ 5686. ΟΡΡΟΠΘΗΒ νᾶ- 
1115. τα πηϊτηθηὐβ ἈΥΌΘΥΘ. Ροβϑιὺ ἴῃ- 
γιούασμη γη8. 718 Ππούμτῃ. 

Υ. 102-107. Τομη ἀ16 ῬΘΥΒΟΥ 
βπα γοπ (ον οὐ οἷ᾽ σὰ οἴπθμι Κυῖθρ- 
ἔάΒυθμα θη Δ ΌΙΚΟ Ὀοβύμπητηῦ. ϑεόϑεν 
(ἡξ ἐκ ϑεῶν) μοῖρα, ΝΆρβΘΙΒΡΘΘᾺ 
ὨΒΟΒΠΟτΊΘΥ. ΤῊ60]. 3. 149 ἔ, --- κατὰ 
Μοῖρ᾽ ἐκράτησεν (Κα. 11. 8. 68, 48. 
Α. 4.) μαῦ 65 ἀυγτομροβούσὺ πα ἅδῃ 
Ῥρύβοῦπι δαξΐου]οσὺ ἃ. 5. συ. --- πυργο- 

δαάϊητος δοίϊνα Βϑαθαξαῃρ' θυ Ῥϑε- 
βίγθη Ὁ οὐὐι!ἀὰπρ ψῖ6 ἀνδροδαΐϊ- 
ἄτος ΟἸΟΘΡΗ. 8600 . ΑΥ. ᾿δπ. 1264. 
γ6]. Αγ. 110. --- ἱππιοχάρμας κλό- 
νους (Αρ. 405), τοββθύυτητηθηθ8 
ΤόΡοη. --- ἀναστάσεις ἀρ. 589. 

Υ. 108--118. Φούχῦ ΔΌ6Γ ΠαΌΘηῃ 
516 (γουτηῦρσθ αἸΘΒΟΥ ΠΟΥ ΚαΙΘροτ- 
ΒΟΏΘ. ΒΘΒΟΙΤΩΤΑ ΠῚ 5100. ΒΟΡᾺΥ δῇ 
485 Μροὺ σομαρσύ. --- πολιαιν ψΟΙᾺ 
ϑοναϊθσοη πα μδιοη δαΐβ ομϑιι- 
τηθμα, γρὶ]. οι. πολιῆς ἁλός οἷο. 
Οαξα] θ4, 18: τοσύδαθθ ΤΘΙΩΙΡΊΟ Βρὰ- 
ἘΤΕΝ ΝΕ ΤΠ ἀπα8. --- ἐσορᾶν Ἦ οἵ. Ο. 
Π 5 19: ἯΠῚ (Β10618 ΟΟᾺ]18) να τηᾶγθ 
ξατρίδαπα. -- ἄλσος, γ6]. ΒῸΡΡ 1. 868 
ἁλίρρυτον ἄλσος. 1)88 ΒΘΊΠΊΡο ΜΘοΥ.-- 
λεπτοδόμοις αὐὔππρορθαῦῦ; Μριίπο 6 
λεπτοτόνοις, αὔπηροβραπηῦ, δ8 
ΒΟ μθη ἰγθηρθη Ῥοβέθῃθπᾶθ 
Ταῦ (ἀογ ΘΟ υοκθ, 5. σν. 69). 
Τιοιομύβιηπ ἀπὰ Ὑ᾽ ΘΥσαθββοηῃοιῦ δῇ 
ἀοΥΡΊΘΙΟμοπ 510}: σὰ ψουίαββοι. λαο- 
πόροις μαχαναῖς ϑομ16. 

Υν. 98--101. ΑΒπαπρ᾽ ΒΟΒΠἸΤΏΤΗΘΥ 
ἘΟΙρΡ θη γοη ΒΟΙΟΠ νυ Ηογααβίοσ θστηρ 
ον σούομθη Νοιηθϑῖβ.Ό ΖαρΊΘΙ ἢ 
Βα]06 Βὐβομυαίραιρ 685 Ηρυ- 
ΒΟΒΘΥΒ: 685. ᾿ἰδὺ Τγθ 10 ἢ. ΒΘΏΓ ΒΟΆΟΥ 
510}: ἄθη Τοσκαηροη ὅθ Αἴ Ζὰ 
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᾿΄ ς - Ἁ ΄ 3 ς 3 7 τίς ὃ κραιπνῷ ποδὶ πηδήματος εὐπετέος ἀνάσσων; 9 
φιλόφρων γὰρ σαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει βροτὸν εἰς 

ἄρκυας ἴάτα" 
7 ᾿ ς 3 τω 

τόϑεν οὐκ ἔστιν ὑπὲκ ϑνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. 

ταῦτα μοι μελαγχίτων 
φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ, 
ὀᾶ, Περσικοῦ στρατεύματος 
τοῦδε μὴ πόλις πύϑη- 

ΟἿ 

100 

Σῖτο. α΄. 

11ὅ 

ται κένανδρον μέγ ἄστυ Σουσίδος" 

καὶ τὸ Κισσίων πόλισμ' 
ἀντίδουπον ἔσσεται, 
ὀᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπλη- 
ϑὴς ὅμιλος ἀπύων, 
βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λακίς. 

᾿ἄντιστρ. α΄. 
120 

120 

ΣΟ. β΄. 

πᾶς γὰρ ἱππηλάτας καὶ πεδοστιβὴς λεὼς 

οηὐζίθηθη. Ὑ Θυβομα]ππρ' Ὀ]ΘΙ Οὔ ΔΌΘΥ 
ΘΟ. 80 δαΐ ϑοιύθη 65. Νθμβοη θη 
ὙΘΙΟΠΘΥ 5105}. Ζαπὶ [6 οττηπῦ σψϑὺ- 
Τάμτθη 1ϑδδύ. Υ6]. 5. 80 ἢ. ὟΥ. Ἠοἕ- 
τηϑηη, ΒὨΙΠοΙοριβ ΧΥ. 5. 264. -- 
ἀπάταν ϑεοῦ ΑΘΒΟΒΥ]. ἔν. 294 Ν.: 
ἀπάτης δικαίας οὐκ ἀποστατεῖ ϑεός. 
- σαίνουσα ἀστοῖς Δ ὨΡΊΊΟΗΘ Ε- 
ο]ρα. -- οὐκ ἔστιν οΥδ γα πρβηλξδ- 
815 Κογησηΐ 65 56}1 56] 6 ὙΟΥ, 6 ΠΠ 
65 ἃΠ0Π} ΜΒ] πιομὺ [τ οΟὈ]θοῦν 
ππτηδρΊ] ἢ ογκΙᾶγῦ σσουάθῃ ψ01}]. 

Ὀυιύθοσ ΤΏ61], ν. 114--- 139. 
Ζνποὶ ϑίσορῃθηρϑδγθ, 85 δυβϑύθ ἴῃ 
Καύα!οκύ. ὑπο βομθη ΠΙροάϊθῃ 
(ὑμ6:] νυ οῖβθ δ. ΒΥ ΟΡ] τυ); ἀδ8 
φιχοῖΐθ ἴῃ θη ΖΎΘΙ οὐβϑύθη γ ΘυΒ6 ἢ 
8 Βυπκοριοσύθη (Καΐ]θκῦ.) ἔσόοῃ. 
ΘΙροαϊθη (τ Κυθυκουη), ν. 8. 818 
δἴπϑιῃ ὑγοομϑ50}- Πα ΠΙΒομθη Π)ο- 
σαῦάθη τοῦ ΑΠΔΚΥΒΙΒ, ν. 4 818 
οἴποὺ γσοοῖ. Τυϊροῦϊο (ΠΡ  Ρ}8111- 
Κα8) Ὀοβύθῃθπα. Υ 6]. ΝΥ οβϑύῦρβαὶ " 11]. 
5. 4603 Εἰ, 412 ἴ Απρϑῦ ον Δαγοῖκ- 
ΘΠ ΌΘμΘη. ἀπὶ 416 ΑὐδροΖορθΠθῃ, 
Ἰγυβοῆθ Αὐδ νυ αηρ γο ν. 59---Οά, 

Υ. 114---119. ταῦτα, 159. 108. Κα. 
8. 40, 8. Α. 4 νρ]. σὰ ἀν. Νὰ. 9519. 

γεσθοθῃ θὲ Οοίδῃυ ἀ888 ΧΘΥΧΘΒ 
ἄστοι ΤΠ υτητὺ Ὑ βου! ασηρ' τππᾶ 
γα 5100. ὑπαὶ βοίπθιη Ηθοσθ χὰ- 
2166. -- μελαγχίτων 11 νρϑβίθ 
᾿πἀυΐαβ, 1. 6. Ἰαρθηβ; Ὑ9]. ΞὍΡΡΙ. 
18. --- ἀμύσσεται Ῥυπριίαν (νοχᾶ- 
{ατ) ταθύα; 161. -- ὀᾶ νὰ 6, ΔΌΒΙ ΟΠ ΟῊ 
Τγϑιη ἀδυῦ ρου ΚΙαρσογαῖ. - Περσ. 
στρατ. Ζι γουρίηᾶθῃ τοϊῦ φόβῳ (απ 
ἄδβ ρ. Η.), οἄδθὺ ὙγϑΒ ΒΟ ΙΔ] 1ΟΠΘΥ 
τηῖϊῦ κένανδρον: Ππ6 οἰνιύαβ δααϊαῦ 
(4. 6.ΘυθηϊδὉ) αΥΌΘτα ϑτι51 4185 πΠοο Ῥουβᾶ- 
ταιμι Θχθγοῖύα οὐ αύατη (6586), γ5]. 388. 

Υ. 190-- 126. Ῥαγ811616 ΑΒ σα πρ' 
ἄθυ Ῥδηρσθη ΒΟΒΟΥΡ 58. Κισσίων 11. 
-- φόβῳ μὴ... πύϑηται καὶ ἔσσε- 
ται καὶ .. πέσῃ, Κτ. 84, 8. Α; δ. 
ἔσσεται Τομΐδτητιβ γὶ6 650. νρ]. ΞΌΡἢ. 
ΕἸ. 818. Ηδπο νοοθῖῃ ΟοἸδπηϑηΐο ἔπ- 
θὰ τη] θυ θα8 τοίου. ΠΣ Νοχηΐη. 
4,050]. ᾿πᾶθιη ὅμιλος, γθυιπῦρθ ΟΣ 
ΒΘ ΟΠ] Ομθη Ὑ ουνγαπαἰβομοῦ ὈθΙά θυ 
Βορυο, σὰ πόλισμα ἴῃ ΑΡΡοβιοη 
σοβθύχυ υγισα. --- Ππ ΟΠ Θ ΖΘ Ὑ6Υ- 
ἄδῃ ἅ16 Ευϑαθη ἴῃγτο Οθυγ ποὺ Ζ6Υ- 
τ ίββθη, ΟΥἸΘηὐ ΙΒΟ 05. Ζθίομθη αθυ 
Τταιου, 199. ὅ87. 880 ἔ, 1060. ΞΡΡ]. 
181. ΟΒοθρ. 217 

Ἄραρ, εὐρρ θῇ 
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σμῆνος ὡς ἐκλέλοιπεν μελισσᾶν σὺν ὀρχάμῳ στρατοῖ, 
τὸν ἀμφίξευκτον ἐξαμείψας ἀμφοτέρας ἅλιον 180 
πρῶνα κοινὸν αἴας. 

᾿Ἄντιστρ. β΄. 
λέχτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόϑῳ πίμπλαται δακχρύμασιν" 
Περσίδες δ᾽ ἀκροπενϑεῖς ἑκάστα πόϑῳ φιλάνορι 1806 

τὸν αἰχμάεντα ϑοῦρον εὐνατῆρ᾽ ἀποπεμψαμένα 

λείπεται μονόξυξ. 

ἀλλ ἄγε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἐνεξόμενοι 140 
στέγος ἀρχαῖον 
φροντίδα κεδνὴν καὶ βαϑύβουλον 
ϑώμεϑα, χρεία δὲ προσήκει" 
πῶς ἄρα πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς 

“Ιαρειογενὴς, 
ς 

τὸ πατρωνύμιον γένος ἡμέτερον; 
πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν, 
ἢ δορυκράνου 

Υ. 126---14152. Βορυϊπαπηρ (6Υ 
ΟΥῦβθθ ἀοὺ Βθβουρηθ5 σἀαΥΟἢ 616 
Οτῦββθ ἄν Οδἴθῃν. --- πεδοστιβής 
Αοθνθεάθαϊαπρ' (Υ6]. 106. Εατ. ΗΒ]. 
1686: πτεροῖσιν ἀρϑεῖσ᾽ ἢ πεδοστι- 

᾿ βεῖ ποδῶ: θη θυ Ῥτύότη. 191. ΞΡ]. 
889. --- ἐκλέλοιπεν ϑαρῦ. 218. Ηογοά. 
ὙΠ]1, ὅ0: ἐκλ. ἐς Πελοπόννησον. --- 
σμῆνος ὡς δαιΐρηνγθῖβθ ἀπα πηΐοῖ 
Θἴηθιη Απέἥητθι. --- Π16 ΑΠΔΚΚΥΙΙΒΙ8 
Ῥοβύθεῦ ἴθ ϑύτ. ἀπα Οερθηβίν. δὰ8 
τόν.. -- ἐξαμείψας (09) τὸν ἀμφί- 
ξευκτον ἀμφοτέρας αἴας κοινὸν 
ἅλιον πρῶνα (819. Αρ΄. 807), ἀρστο- 
σούϊνο Ἠδαΐαπρ γοη Βοβθταϊηπησθη. 
675} χαβδτατηΘὨσΘ]οομξσ, Ῥϑιᾶθη 1. η- 
ἀοση ρϑιηθίηϑθηηθ ΜΘΘΥΨΟΥΒΌΓΠΏΡ' 
Ξε (416 ἀστο οἴηθ Βυΐοϊκθ νϑυραη- 
ἀθηθη τι 50 Αβίθῃ πᾶ Επσορδ 
σθιηθιηβαη οθυγουθηθη ΝίθοΥρο- 
βίωσθ (465 Ἠδθ]] ρου ). ΞΘὮν 8η- 
ΒΟΠΘΆΠΟΉ δῦ ἀοὺ Αὐπιβάσπιοκ π]οῃΐ. 

Υ. 1885--189. 16 ϑϑηπβαοῦ 1η8- 
Ῥοβομάθυθ θυ δἰ πβθτη ΖιϊοἸςρ 6 0116- 
Ῥθηθη ΒΎδιιθα. ἀνδρῶν πόϑῳ πη 
πόϑῳ φιλάνορι πΘΌΘη οἰηθποΥ, 
ποι ἀπραβϑθης, ἀῶ ἀ16565 ΘΡῈ] 
ἸΥΏΤΗΘΥ ΘΟ 5106. ογπθαῦ. --- Περ- 
σίδες.. ἑκάστα Κτν. 47, 28. Α. ᾿ 
πἀπᾶ ΤΙ. δ, 8. Δητη. 2. -᾿ αἰχμάεις 

ΑΒΒΟΗΥ͂Ι. ΡΒΈΒ. 3. Ααῇ. 

γοη ἄθη πεὐοηδ θη [Π ηὐουβο θα ΠΣ 
Βουνθβπαπρ (02. 85) ἀβθμῃβπα. 
εὐνατήρ 101. ϑαρὈ1]. 60ὅ. --- ἀπο- 
πεμῳ. Οαὔα]}] 66, 29: νἱσιχη τηϊῦθ 8. 
ΠΡῚΠ 1 9:9: Το τα... 116 ΘΌΤη τηϊῦ- 
ὑθγθῦ π1Ό6. 

Υ. 140--184. Τθθουρδῃρ; γῸΠ ΘΓ 
πάροδορ συτη ἐπεισόδιον πρῶτον, 
γοῦῇ ΟΠ] 6 46 σατη 18] οσ᾽; σΘΒΌ1Ὸ - 
οἤθη γοῖη Κουυρηδῖοβ. ὙΊΘΥ ϑυβύθμηθ 
ΔΉ Θ ἀβυϊβομου Πιπηθύθυ; νο]. ΥΥ οϑύ- 
ῬΒΑ12 1. 5. 414. δὲ Ομοὺ βοὐύσὺ 
510}: (Ό15 150) «αὖ ἀθη ϑύαϊοη (16 
ιν ΒίΠη6. (βουοτῦ ΒΙΘῚ Ζατη Κὔῃϊρε- 
Ῥδϊαϑῦ) ἰπυ σθαι ππα 5611, 1 
Εγτηδϑ Πρ, πηρ' ροϑιθγου ΝΟΥ θη, 
Βεὐγθομ πηρθη ὃ, Ὑ716 68 Ὅ0Π] ἀθ τὴ 
ΧΟΥΧΘΒ. ὑπαὶ βεῖπθπὶ Ηθθθ βθΠθη 
τηῦρ!. --- χρεία δὲ προσήκει Ραγθΐακ- 
ἰἴβοι. --- πατρωνύμιον γένος 5067 
416 Πέρσαι ἄθῃ Νἧαηθη γο ΧοΥχθβ᾽ 
γον ἤθτη γθῆπθη, Ῥουβθαβ, ὑγῶ- 
σθη; γρΊ]. 80. -- 180 485 Βορδπδη- 
ΖΘ θη (ΒΟρΡΘΗΒΟΠΊΘΒΒΘΗ, αἶδοὸ ἀϊ6 
ῬοΥβθυ, 5. 86) 485 5: θσθῃαᾶθ ΟὟΘΥ 616 
ΞΟ ῸῚ (δορυκράν. νρ]. 84)} 

Μ|ιῦ ν. 160 ουβοποιαῦ δὰ5 (ον Μι- 
ὑθ!  ἅγο 465 Ηἰπέρυργαπαᾶοβ ον ΒΘ 
(αὰῇ οἴηθη ΤΏΤΟΠΒ65561 σοίγαρθη, 
γρ]. 6017) Αὐοβϑϑῶ υπᾶ σιγὰ νοῃ 

4 
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λόγχης ἰσχὺς κεκράτηκεν; 
ἀλλ ἥδε ϑεῶν ἴσον ὀφϑαλμοῖς 150 

φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, 
βασίλεια δ᾽ ἐμὴ, προσπίτνω" 
καὶ προσφϑόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν 
πάντας μύϑοισι προσαυδᾶν. 
ὦ βαϑυξώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη. 185 

μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιὰ, χαῖρε, Ζαρείου γύναι" 

ϑεοῦ μὲν εὐνάτειρα Περσῶν, ϑεοῦ δὲ καὶ μήτηρ ἔφυς, 

εἴ τι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεϑέστηκε στρατῷ. 

ΑΤΟΣΣΑ. 

» " Ὁ πος ΄ ΄ 

ταῦτα δὴ λιποῦσ ἱκάνω χρυσεοστόλμους δόμους 
΄ Χ 3 

καὶ τὸ Ζαρείου τε κἀμὸν κοινὸν εὐνατήριον. 1600 

καί μὲ καρδίαν ἀμύσσει φροντίς᾽ ἐς δ᾽ ὑμᾶς ἐρῶ 

μῦϑον. οὐδαμῶς ἐμαυτῆς 

ἄρτι ΟἾΟΥ δῃυαγομύβθνο! Ὀοστυϑθί. 
Αἰοββῶ τσν πϑο Ηοτγοα. 1], 2 οἷηθ 
ΠΟοΒίου ἀθθ Κγτοβ υπὰ α16 Ζυγοῖῦθ 
αδιηϑμ]η (65 άγθῖοβ ΗἩγϑβίαβριβ, 
δια ἀ6) 516 ΘΤΟΒΒΘΠ Τϊηῆσδββ τἰθΐθ 
(ἡ γὰρ άτοσσα εἶχε τὸ πᾶν κράτος, 
10. 8), πα νορ ἴθτη Μυΐίεου α688 
ΟΥΧΘΒ, ΥΟῚ. 5,..33, Ἀ.,.922...-- ὁφ- 
Δαλμοῖς Τῦν ππβοῦθ Αὑρθη. -- ἴσον 
ϑεῶν., 80. 167. -- προσπίτνω (Ζιι 
γν. 82) -- προσκυνῶ: ὑπ νψγὰ5 (ΘΓ 
Κουυρμδῖοβ ὑμπαῦ τηϑοῖὺ ον ΠΥ]ρ 6 
σον ΠΆΘΟΙ. ΑϑΠδη πὸ ΦΠΠ0 
νόμος ἐστὶν ἐπιχώριος Πέρσαις τὸν 
εἰς ὀφϑαλμοὺς ἐλϑόντα τοῦ βασι- 
λέως μὴ πρότερον λόγου μεταλαγ- 
χάνειν πρὶν ἢ προσκυνῆσαι, αὐτόν. 
Βαγ. ΟΥ. 1601: προσκυνῶ ο΄, ἄναξ, 
νόμοισι βαρβάροισι προσπίτνων. -- 
χρεών (ἐστι), 95: 1541.7 

᾿Ἐπεισόδιον πρῶτον (1 ---ὅ81), 
16 Μιδΐ61- υπα ἩἨδαρύραινθ α68 
ϑυΐοϊβ, αἰ] ορΊβοι, σϑμα! θη {}61]5 
ἴῃ ἄθηη αἰ ου τη] θη Μίαββθ 4685 
ΠΙδΊοσβ, ἄρα ἐθύγαση. ἔγοοῃ. οδί. 
ΟΟδβύρμα 3. Π. 5, 462), {16115, Ὀθὶ 
ἀν δι πίδομθη ΤΥ Ζε ] πη ρ', 1η 1 }1}01- 
Β0ῆθη ΤΥϊσηθύθυ. [τ θυβίθυθη ΜΆ 858 
δ] θυ  ὔτα!οηΠ6 Οἰορθη Ὀουβύθι αηρ; 
γοῖ Ποῖ (8. πάντας 104, ἡμᾶς 118) 
τπηα Ομ ΌΒΡΙΘΙοΥ (ΑὐοΒ88). 

ΟΡ 2 , ΄, 
οὐσ ἀδείμαντος. φίλοι. 

Υ. 1δ68ὅ--1ὅ8. Βερτγἄβϑαπρ ἀ6Γ 
Αὐοβθβα ἀυσομ ἄθῃ Κουυρμβίοβ. -- 
βαϑύξωνος οτϑὺ ὕἅθον ἅον Ηὔβα ρο- 
σαντο, ἀβδμοὺ ΘΎΌΒΒΟΥ κόλπος, Ὁ 61 
Ἠοταοῦ γΟΥΖΌΡΒΥγΘΙΒ6. ΤΎδοΙῦ οί οίῖ- 
ΒΟΠοΥ ΕὙααθη, βρϑδου Ἰομβομου πὰ 
Ῥθβοπάθυβ νοῦ (ἀὈὐϊππθη, Ζ. Β. βα- 
ϑύξωνος Λήδα, Ῥιπά. ΟἸ. ΤΠ ΘῸΣ 
Κ. Ε΄. Ἡθυτηϑῃῃ, ΒΎΊΘ0Β. Ῥυϊνάξα!θ. 
29. 21. -- .᾿.μῆτερ ἡ γεραιά Κι. 48, 
ῶ. Α. 1.---ϑεοῦ, σοὰ ΠΑ 6108 απ 
ΧροΥχθδ, Π80ἢ οὐ Ποῖον διδδο, 
Ουτί. ΎΠΠ, ὅ. 11. -- εὐνάτειρα “ὶ6 
ἴπ ἄθπι ΟΠΟΙ 6 6 188; νρ]. 100. --- 
ἔφυς ΖΘαρτηε ΒΕ, ἅδ᾽ ἀϊδ6. ῬΆγΆ]16- 
ΤΙΝΙ θτπιηΡ᾽ ον Ὀθιάθη ΟἸθάθυ ἀστο. 
μὲν... δὲ αἴ6 Αὐξδβδαπρ ἀ68. οὺ- 
βύθη (εὐνάτ᾽ 815 νοσεῖν ζχι γου- 
ῬΙθύθη βομοιηῦ. -- ΝΊΒῚ ἴογίθ ρυ]- 
βύϊπδ ξουύπιπδ, (ατ18}}15 δυδῦ βὰ} [)8110) 
ΠαπΠῸ ῬΘΥΒΙΒ παίξω οϑῦ, ἴῃ σγ6]- 
ομθτι ΕᾺ]18 Χουχθβ πἱομὺ 815 ϑεὸς 
(ΗΠ υυβομϑύνοι σοὐουρ]θιομου ΜΟΙ) 
σὰ ὈΘΖΘΙΘΏΠ ΘΗ τγῆγθ. 

Υ. 169--104. Αὐοὴ Αὐοβδβα διμπῦὺ 
ὉπρΊῦοΚ. -, ταῦτα, 114. -- Ζία- 
ρξέου τὲ κάμόν, Κι. Π. 8. 7.9: 
Α. ὅ. -- ἀμύσσει, 115. -- πὐτίσαξ 

οὖδας ἀὰ8 ἄσπι ΒοΙΔΟΥΒΟΠΘΙ ϑΡρυδοΕ- 
ΘΘΡγδοι: 5.1]. ΧΙΥ, 146: εὐρὺ κονέ- 
σουσιν πεδίον (Θο]θιὶ Τὰρ8). Ῥγοτη. 

τὰ πὰ 
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μὴ μέγας πλοῦτος κονίσας οὖδας ἀντρέψῃ ποδὶ 

ὄλβον ὃν “αρεῖος ἦρεν οὐκ ἄνευ ϑεῶν τινός. 
ταῦτά μοι διπλῆ μέριμν᾽ ἀφραστός ἐστιν ἐν φρεσὶ, 168 
μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆϑος ἐν τιμῇ σέβειν 
μήτ᾽ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς, ὅσον σϑένος πάρα. 
ἔστι γὰρ πλοῦτός γ᾽ ἀμεμφὴς, ἀμφὶ δ᾽ ὀφϑαλμοῖς φόβος" 
ὕμμα γὰρ δόμων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. 
πρὸς τάδ᾽, ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε, σύμβουλοι λόγου 110 
τοῦδέ μοι γένεσϑε, Πέρσαι, γηραλέα πιστώματα᾽" 

πάντα γὰρ τὰ κέδν ἐν ὑμῖν ἐστί μοι βουλεύματα. 
ΧΟ. εὖ τόδ᾽ ἴσϑι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μή σε δὶς φράσαι 

μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ ἔργον ὧν ἂν δύναμις ἡγεῖσϑαι ϑέλῃ 
εὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους καλεῖς. 11 

. ΑΤ. πολλοῖς μὲν ἀεὶ νυχτέροις ὀνείρασι 

902: κέλευϑον ἐγκόνει. ὍδΥ ΘΙ 6ἢ- 
ἔματη τηδομίθ ἴῃ αογ Ηδβϑὺ βϑίπθα 
ἘπὐΠιο θη ρου θη Ηδαΐρη σποὺ- 
ἔρῃ ἃ. 8. Υγ. 

Υ. 10ὅ--109. ΕΘΒ]6η ον Ηδαυρύ- 
αἸᾶγοβ (1606), σοι] ογὺ ἀστοἢ θη 
Ἡδβϑὺ σοῦ 6] Ὀϑύδπαιρκοιὺ 468 βορ. ἃ 
ῬΙΙν. (716 ὑπ -Ξ 90Π6). ΑἸββΘΥάθγη 
ΠῸΥ ΟΡ. ΡὮ1]. 1402: εἰ δοκεῖ, στεί- 
χωμεν. Ὦ, γενναῖον εἰρηκὼς ἔπος. 
Τ. Ξλς ΠΙ|. 5. 149. --- μήτε σέβειν 

μήτε λάμπειν, Ὁ θθουρθηρ' σοτη 
Βα] δοίη Αὐδάγαοϊκ ἴῃ ἄθη Οὔ- 
7θοὔνθη (γρ]. 1117). Οδοθηβίαηα ἀ6Υὺ 
ὉΠΘΌΒΒΡΥΘΟὮΠΟΘΉ ΘΗ ἀορρεϊΐθῃ Βε- 
ΒΟΥΡΉ 85 51η64 χρήματα ἄνανδρα (α16 
1η 1πγθ Ααρθη Κοῖίπθη ὙΥ θυ μιὸ- 
Ὀθπ: ἐν τ. σέβ. ὈγΘΟΠ]ΟΡΊΒΟΠ. -- ἐν 
τ. ἔχειν καὶ σι) απὰ ἀχρήματοι ἄν- 
δρες (ϑ]οη6 ἴῃ α6ὲ Βούμδίσιηρ 
θοὸν Κυαΐ σϑῃθιητηῦ 5ἰπα). 816 
αἀθαϊοῦ ΠῸΥ γῸ ἔἘΤΠΘ. 8 ψγᾶ8 516 
οΙρθηθ 0} Γἀτομίθῦ, 4858 θηνθαθυ 
ΧΘΥΧΘΒ ΟΟΘΥ Β61η6 ομᾶνζο (ΜΙ δομ) 
ππύουροσ ΠΡ ΘΠ. 561 τηδοῃΐθη. Ὑοη 
αΊ1θβθη οι άθη πιῦρ!οπθη [16 }06]η δῦ 
(85 συγοῖΐθ ἀἀ5 ΚΙθίπθυθ ἀπᾶ Ὀδὶ 
ον ΟΥῦβθθ (6ὺ γουπδπάθμρθι χρή- 
ματα Καῦη Ζὰ ὈΘΒΟΥΡΘΗ; ΠΤ 80 
ἸΛΘΗΥ (85 οὐβίθ. -- ὀΟὐὀφϑαλμοί.. 
ὄμμα ἴῃ Θ᾽ σΠ θη ὅπη: 864. 46 
0061115 (ἅπι τηθίηθη σ᾽] Θύθη ΞΟΠ, 
γ61. ΟΠΟΘΡΗ. 9384) ὕϊπιοῦ οϑὺ. Ταὶ 
Το]ρθπάθη ὕουβα ἰϑὺ ἃΡοὺ 465 Κῦϑ- 

Ππομδίθ (ὄμμα, Ἐπ. 1026) πίομὺ 
Θἴπθ Ῥβϑύβοι (δεσπότης), Βοπάθυῃ 46- 
τη ΑηνΘβθη Ποῦ. ΟἼΟΥ ΧΘΥΧΘΒ ΟΘΥ̓ 
Ηδξου ἀθθ Πδιοῃηύματηβ 6. ὅ6- 
ἀδμ Κοηρϑηρ' ᾿ϑῦ ΒρυΙησοπα, α16 ἀπ8- 
ἀσποϑυσθιβθ σου η θη, γγ0611 Αὐοββδ 
510} βΒοῃθαῦ 1ῃγ6 ΒΘΒΟΓΡΉ556. ΠΠΥΘΥ- 
ΒΟΠ]Θη ΒΖ ΒΥ ΟΠΘΗ. 

Υ. 1τ0---17ὅ. πρὸς τάδ᾽, 180. 
829. ΝΌΘΟΙ Βϑπῆρσου πρὸς ταῦτα, 
9. χὰ Ατ. ΝΡ. 990. Ζαᾶδπι οκΙατὺ 
αἀυτχοῃ α16 οὐνγᾶβ Ῥυόβϑϑίβθομθ Ὑ θη- 
ἀσηρ (ἀπο Αρσ. 1899. ϑοΡΒ. Αἷν 
282. 999. Απῦὖ. 1198) ὡς οὔτ. ἐχ. τ. 
- Πέρσαι, 140. 2δδ. 2ὅ9. -- Οἴπ 
γΟΌΙΒ. 51 διιηῦ ΤΏ1Π1, 8, γΟΡΙΒ Ῥθη- 
ἄθηξ. Επε. ΗδΙ. 1441: ἐν σοὶ τόδε. 
Ξορῃ. Ο. Ν᾿. 814: ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν. 
-- Βοῖη 81 ϑοΏ]πθθθ ἀοΥ Ἐ 666, 
νῖθ 241... ϑβόρῃ. Ο. ᾿.. 13 ἢ. τοῦ. 
Επν. ῬΒοθη. 1478. τὰ. οἷν. -- φρά- 
σαι τ ὈΘΒὈΙτητη ὕοΣ 5 φράσειν πηὰ 
ὈΘΒυϊ ματα ῦου 15 ἂν φράσαι. --- ἔπος 
εν ἔργον, ἀ(ἀ5. ρᾷῃζθ ἀδθριοὺ 468 
ΜΟΡΠΟΒΘα, ΞΌΡΗ. Ὁ. Τὰ 72. 219 ἔ. 
814 ἢ --ὀ Οαϊραθ ποίσω ἔδοιθπαιὶ 
Ῥοὐοβύαβ (βου 8) Ῥυδθῖνθ νϑὶῦ --- 
απδθ ἴπ ποβύῦγα, ρούθβύαθθ βῖύα βαῃΐ. 
-- ὄντας ὈῬοϊοπῦ: 485 γοτατιβσθβούχίθ 
ὙΥΟΒΙ ΤΟΙ] η. δῦ ΓΚ]. σουπϑη- 
ἄρῃ. 

Υ. 1τ0-- 180. ἘυΖ ]πηρ' ᾿τὴ ΤΥ1- 
ταθίθυ. --- μὲν... ἀλλά (179), Ηου- 
γουποραπρ' 465 συγϑιύθη (Ἰ16 6165, γγ710 

4 Ἔ 
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ξύνειμ ἀφ᾽ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν 
᾿αόνων γῆν οἴχεται τον τ ν 

ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδ᾽ ἐναργὲς εἰδόμην 
ς “- , 3 ΄ : " , 
ὡς τῆς πάροιϑεν εὐφρόνης" λέξω δέ σοι. 
ἐδοξάτην μοι δίο γυναῖκ εὐείμονε, 
ἢ μὲν πέπλοισι περσικοῖς ἠσκημένη,. 
ς Ψ] 7 ἘΣ ΕΣ τ 

ῃ δ᾽ αὐτὲ δωρικοῖσιν, εἰς οψιν μολεῖν. 

μεγέϑει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολὺ 

180 

3 

κάλλει τ ἀμώμῳ, καὶ κασιγνήτα γένους 185 
3 ἜΝΝ ΄ 3 2 ς ἃ ς ΄ 

ταὐτοῦ" πάτραν ὃ ἕναιον ἡ μὲν Πλλάδα 
΄ - Ρ- ζ τ , 

χληρῷ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βαρβαρον. 
3 ς 2 -» 

τούτω στάσιν τιν᾽, ὡς ἐγὼ ᾿δόκουν ὁρᾶν. 
Ξ ἢ 

τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι. παῖς δ᾽ ἐμὸς μαϑὼν 

κατεῖχε κἀπραῦνεν, ἅρμασιν δ᾽ ὕπο 

ξεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν ἐπὶ αὐχένων 

190 

τίϑησι. 

Ζ. Β. 1. ΠΙ, 214: ἀγόρευε παῦρα 
μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγέως α. οἵ. -- 
στείλ. στρ. ῬδΥθηδ, ΤΠΟΥΘῚΒ ΘΧΘΙΟΙ- 
ἕατα, Αρ. 799. - Ἰάονες ΒΆΠΒΚΙ. 
Ταγαιιδ, Ἴ)}: ΞΟΠ]. Αν. Αοἢ. 104: 
πάντας τοὺς Ἕλληνας Ἰάονας οἵ 

βάρβαροι ἐκάλουν. [ΤῃΒΌΘΒΟΠοΥΘ 
ΘΌΟΥ σοὶ 1ὼ ἀοΥ Ζπρ ἀ65. ΧΘΥΧΘΒ 
θη σατη ἸΟΠΙΒΟΠΘΗ ϑὔδτησηθ Βεμπὸ- 
τῖσθη Αὐμθποιπ. --- τοιόνδ᾽ ἐναργὲς 
(81. 618. Ῥτοτα. 608) Θἴπθη ΒΟ] Π θα 
ἀφ! ομθη. -- εἰδόμην ὙΡ]. 48. 62. 
- εὐφρόνης σϑπ2 Μ160 νυκτός (200). 

Υ. 181--18171.. Αὐοββαβ ΤΎδυτ. 
Βοὶ δοκεῖν δῦ Θαβρ]θοῦ Ῥα]ὰ ἀοὺ 
Τυδϑατηθθᾶθ (188) Ῥε]ὰ ἀ85 6ε- 
ὑγάστηθο (181. τ. ΒΌΡΗ. ἔν, 190 Ν.: 
ἐδοξάτην μοι τὼ δύ᾽ ἠπείρω μο- 
λεῖν); Ῥθιαθβ Ζιιβδ τα τη ΘΕ θα Ἐὰν. 
'Ὀᾳῃ. ΤΠ, 14: ἔδοξ᾽ ἐν ὕπνῳ τῆσδ᾽ 
ἀπαλλαχϑεῖσα γῆς οἰκεῖν ἐν Ἄργει. 
- ἠσχημένη, κεκοσμημένη. Ἐπατ. Το. 
820: εὖ ἤσκησαι πέπλοις.- 16 5Ρ60]- 
ἜβΟΠ. ἀοΥ ΒΟ 6 (ΞΞΞ αἰ] ] ΘΒ 6 -Ξ 
ἨΟΙΠΘΙΙΒΟΉΘ, νΡ]. Πογοά. Υ,, 88: 
γε ἑλληνικὴ ἐσθὴς πᾶσα ἡ ἀυχεη 
τῶν γυναικῶν ἣ αὐτὴ ἦν τὴν νῦν 
δωρέδα καλέομεν) Ῥγδαθη  ϑ οὉ τᾶν 
ἅδ5 ἱμάτιον τηῖύ περόναι, ἴτι [1η- 
ἐθυβομῖθαθ σορ ἀθ1η ἸοΠΙΒΟΗΘα χι- 
τὼν ποδήρης (Ποτοά. 1. 1. Ἡουτηδπη, 

χὴ μὲν τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ 

ρου. Ῥυϊναία!ὑ. 22, 2-- - 8). --- μεγέϑει 
415 σούθομθβ ήθβθη; 5. 1γ. 1, Τ 
(81. ΝἼΠ, 6): Βαθιῦαμα Τουτηδτῆα 8 
ὙΙΤΙ Πααδηΐο ὉΤΩΡΠΊΟΥ τη. δπρτιϑίϊο- 
τϑυλα τι Βυσηθηθ. -- τῶν νῦν 
ἐκπρέπεστ. ὈΥΔΟΒΥ]ΟΡΊΒΟΝ -- ἐκ- 
πρεπεστάτα, τῶν νῦν πολὺ ἐκπρε- 
πεστέρα, Κι. 1]. 8. 49, 10. ὑλ ὅ. 
ΡΝ ΠΕ ὙΡ0Θ: ὠκυμορώτατος ἄλ- 
λῶν. Π, 618: καλλιστος ἀνὴρ τῶν 
ἄλλων Δαναῶν. - κασιγνήτα, αἵ- 
ΒΡΥ ΠΟ ΊΙΟΠμΘ αβδιητηθηρο πῃ τιρ κοιῦ 
ἋοΥ Ὀδιάθῃ γαῦμ6116 ἀπα ὙΌΙΚου. 
--- Ῥαϊσίδτη ϑαΐθηι ᾿ποο]οραμῦ αἰδθυα 
ΘΎθΘοδ ἔθυσϑη βουύθ πϑούδ, δ] θυ, 
ῬαΥθαγδιη τὸ ρδύσιαθη δοοθροσδηῦ 
1ποο]θμδπὶ 118 Οτδμθοίδιη, 860 
Ῥδυ θδτΊοτη. --- κλήρῳ ἄοΥ Ο βου Ἰβίου 
πηΐϑυ οἰ μδηθν, 16 α16 Οδίϊοτι. --- 
βάρβαρον ΒΘ]]ΘὨθοπ6 Ναϊνγοίδῦ; 288. 
881. 

Υ. 188---200. τούτω (188) υπὰ 
αὐτὼ (191), Κι. ὅ8, 1. Δ. 8. -- τεύ- 
χειν, Κτ. δῦ, 4. ΠΕ γ61. ν. ὅ04 ἢ, 
ΞΟΡΆΒ. Τιδοῖ. 1288: ἀνὴρ δδ᾽, ὡς 
ἔοικεν, οὐ Ψέμειν ἐμοὶ φϑίένοντι 
μοῖραν. --- ἡ μὲν, Αϑῖα ὑπεῦ 50012 
τὺ ἸΏτοτη Ααΐχυνς (ἄθυυ Φ00 ἢ. τὰ 
ἄθηῃ Νβοϊκβῃ): ἀαροσθα Τππτορϑ, 
(ΗΠ 6188) 5ΟἈ]αρ᾽ πτὰ 51οι, ΕΓ. ἔν, 
818 Ν.: εἰκὸς σφαδάξειν ἦν ἂν, ὡς 
νεύξυγα πῶλον, χαλινὸν ἀρτίως δὲε- 



ΠΕ ΡΣΑΙ. 98} 

ΕῚ - ΄, ΄ 2 τ » ΄ 

ἕν ηνίαισί τ εἰχὲν εὐυαρᾶτον στόμα, 
ς ἡ δ᾽ ἐσφάδαζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου 
διασπαράσσει καὶ ξυναρπάζει βίᾳ 19 
2᾽ - ᾿ Ἂ , Γ΄ 

ἄνευ χαλινῶν, καὶ ξυγὸν ϑραύει μέσον. 
πίπτει δ᾽ ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται 

ΖΙαρεῖος οἰκτείρων σφέ" 
λ 2 [χὰ ς -" 

τὸν ὃ οπῶς ορᾷ 

Ξέρξης. πέπλους ῥήγνυσιν ἀμφὶ σώματι. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω. 200 
ἐπεὶ δ᾽ ἀνέστην καὶ χεροῖν καλλιρρόου 
ἔψαυσα πηγῆς, σὺν ϑυηπόλῳ χερὶ 
βωμὸν προσέστην, ἀποτρόποισι δαίμοσι 
ϑέλουσα ϑῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε. 
ὁρῶ δὲ φεύγοντ᾽ ἀετὸν πρὸς ἐσχάραν 205 
Φοίβου. φόβῳ δ᾽ ἄφϑογγος ἐστάϑην, φέλοι" 
μεϑύστερον δὲ κίρκον εἰσορῶ δρόμῳ 
πτεροῖς ἐφορμαίνοντα καὶ χηλαῖς κάρα 

, Ὅν 
τίλλονϑ' 

παρεῖχε. 
ΠΑΧΤΑΝ Ἄν 52 , 
υμῖν ὃ ἀκούειν. 

δεγμένον. -- ἄνευ χαλινῶν ἀοΥ 
ΖᾶροΙ] 1θα]ρ, 516 αουΐοπα ; αθσθη- 
ὍΠ61} 1938. --- πέπτει γότὰ δ δσθῃ. 
-- σφέ ΠΦΟΒΠΟΙΠΘΥΒΟΠ 8185 ὥϊηρ,, 
Ῥγοπι. 9. ϑϑρύ. 409. 616. Εἴυτη. 610, 
γΕ]. σφιν Τῦ9. -- ὅπως ἰθτηΡου 8] 
ἴῃ Ἃοὺ δ] [ΘΓ ΘΗ ἜΡυΒΟΠθ, 2. Β. 1]. 
ΧΗ, 208: Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν ὅπως 
ἴδον αἰόλον ὄφιν. - πέπλους ἴπ 
σγοιυθϑῦθυ Ατιβαθηππιηρ᾽ (05 ,Βϑρυ δ, 
πῖθ 1000. γρ]. 182. -- ῥήγνυσιν, 
126. οι Μϑππουμ οθθπβο Ποτγοά. 
ΠῚ, 66. Ουτῦ. Υ, 12,12. ΤΥ Ξομτη θυ 
ὍΘΙ 5θῖπ ΜΊβΒσ ΒΟΉΊοΙς βὐθιρθυῦ 510} 
Ῥοῖτα ΑΠΌΙΟΙς ἀ65 ν δΐθυβ, γρ]. 108 

Υ. 201---210. Βαάραθαπρθνο ]θβ 
ΕΥ]ΘΌπῖβΒ ἀοΓ Αὐοθϑᾶ π8ο (61 
Τυάῦτηθ. -- ἔψανυσα πηγῆς το ἢ 
ἄθιη βοΒ]τήσηθη Τυαῦτηθ, ἴθ ροτ- 
ὑγαρτιπρ ΠΘ]]ΘΠΙΒΟΠΟΥ Οιδίθ, γρ]. ΑΥ. 
Ἤδη. 1338. παν. Ηθο. 72. ἃ. ἃ. --- 
ξύν, Αρ. 111. βρουῆοα τηϑηὰ ἄτδ6 
διαϑθοι]. βωμόν, Ῥοθύϊβοη!6 Οὐοπβίχιο- 
ὕΐομ (γ6}. 140), τψτῖθ Βορ!ι. ἔν. ὅ94 

προστῆναι μέσην “τράπεζαν. 
Ὁθθτῖρθηβ (οἵ Πέρσαι) οὔτε βωμοὺς 
ποιεῦνται οὔτε πῦρ ἀνακαίουσι μέλ- 

ὁ δ᾽ οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας 
ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ ἔστ᾽ ἰδεῖν, 210 

εὖ γὰρ ἴστε, παῖς ἐμὸς 

λοντες ϑύειν, οὐ σπονδῇ, χρέονται, 
οὐκὶ αὐλῷ, οὐ πέμμασι, οὐκὶ οὐλῇσι 
(Βοτοᾶ. 1, 182). -- ἀποτρόποισι 
(Ο8ο. 48. ὙΕ]. ϑορύ. 8), σ]θι ἢ [4}]5 
ΒΘΙΠΘπΐβοη, τῖθ Φοίβου. -- Θυοταπα 
τασπθτα Π866 βαπῦ (τὸ ἀποτρέπειν 
ππὰ ψγὰ8 ἀατηῦ Ζαβθιητ θη Πρ), 
γὸπ ἄθπθη 8180 616 ΒΕ Π]]απρ 8Ὁ- 
πιδηρὶρ δύ. --ὀ Φοίβου. . φόβῳ, 
Απκίδπηρ ψι6 ἀρ. 1080 ΗΠ ΟΠο. 911. 
-- Π. ΧΧΗ, 189: κέρκος, ἐλαφρότα- 
τος πετεηνῶν. --- πάρα, τοῦ ἀετοῦ, 
γ6]. 210. ΟΘα. ΧΥ, ὅ28 1: ἐπέπτατο 

Α κίρκος, ΑΙ ταχὺς ἄγγε- 

λος᾿ ἐν δὲ πόδεσσιν τίλλε πέλειαν 
ἔχων. Ηοτοά. ΤΙ, τό: ἐφάνη (τω 
ΤΥδατα) ἱρήκων ἑπτὰ ξεύγεα, δύο 
αἰγυπιῶν ξεύγεα͵ διώκοντα τε καὶ 
τίλλοντα καὶ ἀμύσσοντα. --- οὐδὲν 
ἄλλο ἢ παρεῖχε, Κα. 62, 8. Α. 1. -- 
5680]. Α.: ἀετὸν τὸν Ξέρξην φησί, 
διὰ τὸ βασιλικὸν καὶ γενναῖον, 
ἱέρακα δὲ τὸ τῶν ᾿ϑηναίων (8λ- 
λύνων) στράτευμα, διὰ τὸ πρὸς τοὺς 
Πέρσας ἐλάττονα ἔχειν κατὰ πολὺ 

τὴν δύναμιν. 
Υ. 210---214. ὙγΟΙΌΙΙΟΠ6 ΤιΟΟΊΪ, 
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πράξας μὲν εὖ ϑαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνὴρ, 
κακῶς δὲ πράξας οὐχ ὑπεύθυνος πόλει, 
σωθεὶς δ᾽ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ χϑονός. 

ΧΟ.οὔ σε βουλόμεσϑα, μῆτερ, οὔτ᾽ ἄγαν φοβεῖν λόγοις 5215 

οὔτε ϑαρσύνειν. ϑεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱκνουμένη. 
- » Ὁ" " » -» ἥ 3 Α »Ὰ 

εἴ τι φλαῦρον εἶδες. αἰτοῦ τὠνδ᾽ ἀποτροπὴν τελεῖν, 
"] 3 .« ΄, 

τὰ δ᾽ ἀγάϑ᾽ ἐχτελῆ γενέσϑαι σοί τε καὶ τέχνῳ σέϑεν 

καὶ πόλει φίλοις τε πᾶσι. δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς 
γῇ τε καὶ φϑιτοῖς χέασϑαι" πρευμενῶς δ᾽ αἰτοῦ τάδε 2530 
σὸν πόσιν Ζ]αρεῖον. ὅνπερ φὴς ἰδεῖν κατ᾽ εὐφρόνην, 
ἐσθλά σοι πέμπειν τέκνῳ τε γῆς ἔνερϑεν ἐς φάος, 
τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαίᾳ κάτοχα μαυροῦσϑαι σκότῳ. 
ταῦτα ϑυμόμαντις ὧν σοὶ πρευμενῶς παρήνεσα" 
εὖ δὲ πανταχῇ τελεῖν σοι τῶνδε κρίνομεν πέρι. 29 

ΑΤ. ἀλλὰ μὴν εὔνους γ᾽ ὃ πρῶτος τῶνδ᾽ ἐνυπνίων κριτὴς 
παιδὶ καὶ δόμοις ἐμοῖσι τήνδ᾽ ἐκύρωσας φάτιν. 
ἐκτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά᾽ ταῦτα δ᾽, ὡς ἐφίεσαι, 
πάντα ϑήσομεν ϑεοῖσι τοῖς τ᾽ ἔνερϑε γῆς φίλοις, 

ΞΨΙΟΝ, ἊΝ - “» » 
εὖτ ἂν εἰς οἴκους μόλωμεν. κεῖνο δ᾽ ἐχμαϑεῖν ϑέλω, 

πγῖθ 1ρῦ Εἰ Ηδθο 121}1 απδ6 νἱάϊ οἱ 
γΟΌΙΒ. αἋἹ 800 15015. (νθυτηῦρθ ΘΌΤΘΥ 
ΤΥθα6) Τουτητ οἹοβῷ βαπῦύ, πιο ἈΌΘΥ 
ἂν ΧΘΥΧΘΟΒ, σΟΐΘΤ ΟΥ ὩΠῚ αδ5 1,6- 
Ῥθῃ Ὀοθβδὺ (τϑῖομθ νοτγδαββούζιμηρ 
ΔΌΘΥ βο θοῦ ψιθᾶθυ οἱ νγθβοη  ] ΟΠ Υ 
ΓΘ] ἸΠΥΟΥ ΒΟΘΒΟΥΡΊ55 1580); ἄθηῃ 
415. Ὁπγουδηὐνγου 0} Παῦ ΟΥ̓ 80 ἢ 
τη Β8116 65 ΜΊΒΒΙ Πρ Θη5. πΙΟ ΐβ. σὰ 
Γατομύθῃ (αμάουβ᾽ 8.15 Θ΄ Π6]]ΘΠΊΒΟΠ ΟΣ 
Βύγαῦθρθ). --- ἔμοιγε ἢ ὑμῖν δέ, 
108. --ὀ ὁμοίως, ὥσπερ καὶ πρό- 
σϑεν. Τακίδη. ΤΩΘΤΙΌ. θομά. 40: τοῖς 
γεγηρακχόσιν ἵπποις ἐοικώς, ὧν οὐδὲ 
τὸ δέρμα Ηθίωβ χρήσιμον. ΑὙοηι- 
Ἰοοῖ. ἔ. οὐκέϑ᾽ ὁμῶς ϑαλλεις 
ἁπαλὸν ἡ 

ν. 21ῦ--ὸἋὁἅῦὐὁυ. Απὐσοτσὺ ἀ65 Ππου- 
ξάμτουβ. (ἢ θιθυοπμθα ἔγοοῖ. 16- 
ἐγϑτηθύθυμ). Υ 6]. ΒΟΡΗ. 0. Ἐ:.89 Εἰ: 
οὔτε ϑρασὺς οὔτ᾽ οὐν προδείσας 
εἰμὴ τῷ γε νῦν λόγῳ. 1)ὰ5 Βεαΐῃ- 
βοτηβῦθ δῦ πηΐου 8116 [τη θη 
αἴ Οδύθου δηχυσθη. --- μῆτερ, 
γ61. 6604. 671. --- ϑεοὺς ἵκνουμ. δὰ 
ΒΘΏΒΙΠΏ, (ΒΡ Ρ]1 0840) ΔΡΡ611819. --- 
εἴ τι φλαῦρον εἶδες τῶνδε, 16 ΕΓ. 

280 

ΞῸΡΡΙ. Ὁ0Ά. Δι: εἴ τὶ πράξας μὴ κα- 
λῶς εὑρίσκομαι, τούτων κπολαστήν. 
Επιβύαθῃ. Ηοτα. Οα. Χ, ὅ18: οἰκεῖον 
νεηροῖς ἡ χοή. -- γῇ γ6]. 628 ἢ. 
640. --- πρευμενῶς τοῖῇῦ αἰτοῦ (ποῦ 
πέμπειν) σὰ νου θιπᾶθῃ (Ὀ1{{6 Γγοαπᾶ- 
1108) φοβίβαθιοι ν. 224. Υβ]. 609. -- 
τάδε ττη ΒΟΙρΡοπᾶθβ, πϑγ] 0} ἀδ5 
πέμπειν α. 5. 7. -- ϑυμόμαντις (εῖ. 
ϑυμόσοφος, ΑΥ. ΝΡ. 8117), ἐκ τοῦ 
δυμοῦ μαντευόμενος, (ἰὀσοπίμϑι! 
νου ϑεόμαντις. --- ἐπήνεσα, σὰ ΑΥ. 
ΝΡ. 174. --- τελεῖν τηΐγβ. Κα. ΤΙ. 
8, δ2, 2. Α. 1. γὲν ἄθηκϑιη (μο 8) 
65. ψιγά ἐγ ἀ10ὴ. ΑἸ165 σαῦ 80- 
Ἰααΐθη. 

Υ. 2260--281. Ἐπ ἰδοὺ ΕΣ τ]0 ἢ 
οΥμα ] σο πα 815 081 ΘἸΙΠΘΥ 50 ΜΟΒ]- 
πο ]θηάθη Αὐδβ]ὀριηρ χὰ ὈΘΘΘΘΊΉΘΗ. 
κριτής, ὕ20. ΟΠο. 87. --- ϑεοῖσι, 
210-219; τοῖς τὲ φίλοις 390 ἴ -- 
εὖτε, Κα. 69, 28. νρ]. βαρύ. 888. -- 
Οθμδθυθ Ενκαπαϊρστπηρ Ὥ8ῸΒ ΑὐΠΘΗ, 
ὯὰβΒ (νῖθ ἄθὰ Το μΐου 80 8008) 
Αἴοβθῶ (818. ἀδθ Ὁμη ίο! θα Ζ16] 
65 ΕΘ]αΖαρ5) ὈΘβομ θυ πιο ρ' 1δῦ. 
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ὦ φίλοι, ποῦ τὰς ᾿άϑήνας φασὶν ἰδοῦσϑαι χϑονός. 

ΧΟ. τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄνακτος Ἡλίου φϑινασμάτων. 

ΑΤ΄ ἀλλὰ μὴν ἵμειρ᾽ ἐμὸς παῖς τήνδε ϑηρᾶσαι πόλιν. 
ΧΟ. πᾶσα γὰρ γένοιτ᾽ ἂν Ἑλλὰς βασιλέως ὑπήκοος. 
ΑΓ0Τ. ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήϑεια στρατοῦ; 280 

ΧΟ. καὶ στρατὸς τοιοῦτος ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά. 

ΑΤ'΄ καὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο; πλοῦτος ἐξαρκὴς δόμοις; 

ΧΟ. ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, ϑησαυρὸς χϑονός. 
ΑΤ΄ πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χερός σφιν ἐμπρέπει:; 
ΧΟ. οὐδαμῶς" ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί. 240 

ΑΤ΄τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόξει στρατῷ; 
ΧΟ. οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 
ΑἸ. πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας; 

ΧΟ. ὥστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φϑεῖραι στρατόν. 
ΑΤ. δεινά τοι λέγεις ἰόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι. 54ῦ 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖν, τάχ εἴσει πάντα ναμερτῆ λόγον" 
τοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει μαϑεῖν, 
καὶ φέρει σαφές τι πρᾶγος ἐσϑλὸν ἢ κακὸν κλύειν. 

Υ. 282 -- 238. πρὸς ταῖς δυσμαῖς 
τῶν φϑινασμάτων τοῦ ἡλίου, ἴδγῃ 
τὰ Ὑγαοβίθη, ψὸ 616. ϑοῃπθ γϑ- 
Βοῃψιπαρῦ, γρ]. 480. 648. Ῥτοτη. 6: 
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις 
πέδαις. 16 Ὀαυβομίσίθ Αυβάτνποϊες- 
το ῖ56. τηϑ]ῦ ΖΙΡΊΘΙΟΙ 616 σγοϑθθ Εηὐ- 
ἔουπαπρ ὑπαὶ ουϊηποσῦ ἀδαθγοι θη 
Ἡδτον δ 58 δὲ 5105: ἄθῃ Βομπδαρ]αῦ 
ον Ηδπαϊπηρ τγοῖῦ ἴτὰ Οβύθῃ Ζὰ 
ἄθηκοα πᾶ6. -- ἀλλὰ μὴν (220) 
μ810 ΕἸππθπάθπηρ σθρθη ἀ16 Ατ- 
σαῦθ (65 Ομουβ, μ8}0 ψϑυναπαθ- 
ταπηρ ἀδυΠ06Υ 858 ἀθῃποοι ΧΟΥΧΘΒ 
Ὁ. 5. ἡ. ΑΌΘΙ οὐ μαὖὺ 68 ὑγούζαθτχηῃ 
Βούμδμ, Ὑ761}} Αὐπθη ἀν ΟΠ] 556] 
χὰ σης Η6]18.5 1ϑύ. γένοιτ᾽ ἂν, εἰ 
᾿ἀϑήνας εἶλε. -- ἀνδροπλήϑεια στρα- 
τοῦ 110. --- τοιοῦτος ἔρξας δ ο᾽- 
τη ϊβομπιηρ γοη τοιοῦτος (οἷος) ἔρξαι 
ππα στρατὸς ἔρξας, ἀτὰ ἄθη [Π6Ὀογ- 
δὴ ἃ5 ΟΘΛἈοΥ Μόρ]ομοιῦ ἴῃ αἱ 

ὙΥ1ΠΙΟμΙκοῖῦ ΠϑυνουζιῃθΌ6η. -- Μηή- 
δους πηρθηδα δύ. Πέρσας, 191 απὰ 
βοηδβῦ. ΕΥΪηπθυπιηρ ἂπ Μαγαῦμοη. -- 
ἄλλο, 86. πάρεστιν αὐτοῖς. γΕΊ. 
Ἠδτοᾶοῦ ΥἹΙΙ, 9: Ἕλληνας οὐ τιμω- 
ρησόμεϑα; τί δείσαντες ; κοίην πλή- 
ἅγεος συστροφήν; κοίην δὲ χρημά- 

των δύναμιν; -- Υ. 288 ΗϊησοΙ- 
βαηρ δι α16 ΘΠ] ΡΟΥΘ ΡΟ 6. νῸη 
Τιϑατιοι, ΒόοΚΗ Βιααίβα. 4. ΑἰΒ. 8. 
420 ἢ 

Υ. 289- 248. τοξουλκὸς αἰχμὴ 
Ῥορσθηβραππθπάθ (ὅδ; οὔθ Ρο- 
ΘΘηροβρδηηΐθ 3) ὥριύζθ -Ἔ-Ξ Ῥίι. 
-- ἐμπρέπει Αρ. 6. ΟΠο. 856. -- 
ὥὄρθουβ ἔὔν. ἄθὴ ΝΒ Καιηρὲ απὰ 
ΒΟΒ1146, γρ]. 84 ἔς 147. --- ποιμάνωρ 
τῦ. --- οὖν, ὙΘΗΠ 816 Κοὶηπ ΟΡου- 
Βαῦρύ ΒΑΡ θη. -- ἐπήλυδας πὶ ϑορύ. 
84: ΔΠΟΘΥΒ ΞΌΡΡΙ. 196. 401. 0611. 
- ἰόντων; Καὶ Ἅ7. ΤῸΝ Ἂ 1. δὸ- 
κεῖν, Κν. Ῥῦ, 1: ἈΠ 8; - τάχ᾽ εἴσει 
ἈΔρ. 489. ΒΟΡΗ. Ο. Ἐ. 84. -- θοῪ 
Βοίβ Κοιησηῦ σοι (6 ᾿1ηοη ϑιύθ 
(σοι ύαπαραμπκῦ ἀθ5 ῬαΡΊ]ΙΟ 1), 
ἀὰ5 ἄἀθτὰ ὙΥ̓ρϑύθιι, πὰ πῖτα ὍΠΟΥ 
γοῖὰ ΟΠοΥ ἔγπου οὐ] 1οκύ 815. γῸη 
Αἴοκδβῶ. --- Π16565 Μδπηθ85 Πιϑαῇ οἱθύ 
510. 415 οἷῃ ῬΘΥΒΙΒΟΠΘΥ ἰτὰπα ΕΥ̓ 
ἅὰθ5 ΕΥΚοππθη, τηϑῃ ΒΘ ηῦ 65. ἅθτῃ 
Μδηηθ 8 (8.55 Θ᾽ ΘΠ ῬΘΙΒΙΒΟΠΘΥ 
Τιαΐου 1ϑὺ. -- πρέπει ΞΌΡΡΙ. 721: 
πρέπουσιν ἄνδρες ψνήϊοι ἰδεῖν. ΟΡ}. 
Ἐ]. 664: πρέπει ὡς τύραννος εἰσο- 
ρᾶν. Ἐπτ. ϑιρρ!. 1060: πρέπεις 
ὁρᾶν. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ὦ γῆς ἁπάσης ᾿Δσιάδος πολίσματα, 
ὦ Περσὶς αἷα καὶ πολὺς πλούτου λιμὴν, 2580 

ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς 
ὄλβος. τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται πεσόν. 
ὦμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά" 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάϑος, 
Πέρσαι" 

} 3 

ΧΟ. ἂνι 
τῷ 

καὶ δαϊ΄. 

3 Ἁ 

ἄνια κακὰ. νεόκοτα 

ΑΓ, ὡς πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνα διαπεπραγμένα" 

στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 20 

ΣΙτα. ττο:- 

αἰαῖ διαίνεσϑε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἄχος κλύοντες. 

200 

καὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. 

ΧΟ.ἢ μακροβίοτος ὅδε γέ τις 
αἰὼν ἐφάνϑη γεραιοῖς, ἀκούειν τόδε πῆμ᾽ ἄελπτον. 

᾿Ἄντιστρ. α΄. 

2605 

ΑΓ. καὶ μὴν παρών γε κοὺ λίγους ἄλλων κλύων, 
Πέρσαι, φράσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ 

ΧΟ. ὀτοτοτοῖ, μάταν 
τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγὴ 

Υ. 249--9ὔδ. Ξϑυτητη δ ΒΟ Πο. Β6- 
τἱομῦ, σαθυϑῦ ἸγτΊ80}} (σ16 Αρ΄. ὅ08 1). 
- πλούτου λιμὴν (μδομρδθαμτηῦ γῸΠ 
Επωγ. Οὐ. 1011: καὶ δῶμα πατρὸς 
καὶ π. π. 1λ.), 65 ἰδῦ γ16] Βιϑιομύματη 
ἴῃ 416 δίεασὺ (ϑ.88) οἰπρσοίϑαΐθη παπᾶ 
παῦ ἴπ ἴῃν ΑἸΚοὺ σοπογΐθη. --- Ζὰ 
281 (γρὶ. 205) 5. νοβύρμδι" 1]. 
5, 482. -- Ζὰ 268 νρ]. ὅόρῃ. Απῦ. 
20 Ὁ: στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον 
κακῶν ἐπῶν. -- Πέρσαι, 111. Τ)6Υ 
Βοΐθ οὐθ]]οκὺ σαουϑὺ παν ἄθη ΟΠ ου; 
Αὐοββῷ Ὀ]οιθῦ πϑοὴ αοὺ αἰξου ὔτη- 
ΠΟμΘη. ΟΡ ΚΟπΟσηΙΘ δ ἀθιη ΞΡΙ616, 
50. Ιᾶπρθ ἀὐθὶ Βούθ πὰ ἀθὺ ΟἿΟΣ 
τηϊῦ οἰπαηᾶθν γϑᾶθη. --- βαρβάρων 
181. 

Υ. 2Ὅ0-- 289. Κομμάτια (πᾶ 
κομμός), ἀτοὶ ΘΒ σορΡ μθηρδασθ (65 
Οουβ, απὐθυγοομθῃ 16 ἀὔγῸ}} Ζυγοὶ 
Τητηθίον 465 Βοξθῃ. 

ν. 2060---201. 1)6γ Απΐδηρ' θοβίθῃῦ 
5 ἰααΐου (61) Κὔγζθῃη, θηΐβρτο- 
Ομομα ἄρτι ὑπο μάθη ΟΠ τα Κύρου 

ἐπορσύνϑη κακά. 
ΣΣ ΡΟ. ἢ. 

465 1668; 616 ΖΤΟῚ ουϑύθῃ Καὶ ἄγχι. 
(ἢ ἀον αθρθηβίγορ ἢ γουύγθῦθη ἀσστοῃ. 
οἷπθ Πϑπρ6) Ὀ1]ΠᾺ 6 ἀρ Αὐἰξαοῦ (Απὸ- 
Κατιβ15)., α16. πθὰπ ἃ Πα ΘΤ 61η6 ὑ10- 
Ομ δβομθ ΤΥ ΡΟαΙΘ; Ὑρ]. ΝΥ ββῦρμα!} " 
Π. 5. 868. -- ἄνιος (1088. 1061) 
Ξ--- ἀνιηρός. --- νεόχοτος (ϑϑορύ. 808) 
Ξε νέος. -- ΤΥ συϑιΐθ ΘΒ ἰβδὺ 
Κυθύϊβοι (ασϑὶ οὐθῦϊο 1) τε Ἰοραδα 50}, 
ταῦ Θ᾽ ΒΒ] ΌΙΡΟΡ ΑἸδσαβιθ. διαΐ- 
νεσϑὲ (1047. 1064) Ὀοπούσοὺ θθοἢ 
(οἱ ΤΉνδμθπ); 416 οἴπθ Ομου μα 9 
ΖῸΥ δπάογη. --- ὡς, 78 ὑπαῦ 65 παν, 
ἄρθηπι Ὁ. 5. . -- διαπεπρ. 517. -- 
καὐτὸς δὲ τπᾶ ὉΌΟΙ. ἸΟΉ, 168. ὅ46. 
119...- νόστιμον φάος γγῖ8 ΗΌΜΊΟΓ 
νόστιμον ἡμαρ. 

Ὑ. 202 ---Σδ0ῖ. ὙΔΒΥΠ ΟΝ 86 
ΠΘΌθη. παῦ Δ]]ζα]απρα σον μγ ἴῃ 
ὈΠΒΘΙ ΑἸρθη, ἀ885 ὙΙ: ΒΟ]ΟΠ68 
Τιοϊ4 γϑυπθῆτηθη τηΐββομ. --- ἀκού- 
εἰν, Κα. Π. δ; 8..ὄ. Ἀ.. 20. -ΞῷὟ 18 
ϑδομθ ᾿ἰϑῦ μὰν Ζὰ σθυίβδ᾽ 10 γᾶ 
βϑὶρϑῦ Αἀρθησθαρθ. 

Ὃ 



ΠΈΡΣΑΙ. 51 

γᾶς ἀπ᾽ ᾿4σίδος ἦλϑ᾽ ἐπ᾽ αἷαν 210 
δίαν Ἑλλάδα χώραν. 

Γ. πλήϑουσι νεκρῶν δυσπότμως ἐφϑαρμένων 
Σαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τύπος. 

ΧΟ. ὀτοτοτοῖ, φίλων 
πολύδονα σώμαϑ᾽ 

(ς , 

κατϑανόντα λέγεις 

ἁλιβαφῆ 

φέρεσϑαι 

πλαγχτοῖς ἐν διπλάκεσσιν. 

᾿Ἄντιστρ. β΄. 

2τῦ 

ΑΓ.οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο 

στρατὸς δαμασϑεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

ΧΟ. ἴὺξ ἄποτμον δαΐοις 
δυσαιανῆ βοὰν, 

ΤΟ 7. 
280 

ὡς Πέρσαις πάντα παγχάκως 

ϑεοὺ ϑέσαν, αἰαῖ, στρατοῦ φϑαρέντος. 
Γ. ὦ πλεῖστον ἔχϑος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν" 

φεῦ, τῶν ᾿ϑηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 

ΧΟ. στυγναί γ᾽ ᾿4ϑᾶναι δαΐοις" 

μεμνῆσϑαί τοι πάρα 

280 

᾿Ἄντιστρ. γ΄. 

ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν 
εὔνιδας ἔχτισσαν ἠδ᾽ ἀνάνδρους. 

Υ. 2608--278.. Ζπνοιὶ ὑγοομ 506 
6786 ((. ὑνρ. οαὐδ].: 2. ἐθύγαρ. οδῦ. 
ταῖῇῦ ΑΒΔΕΥΤΒΙ5) ἀπα χυσοὶ Ἰοσεῦα!- 
5086. -- ᾿ἄσίς (108. ϑαρρ!. ὅ41), 
ἀαρθρθη ᾿ὰσία ἀπὰ ᾿ἄσίας (12. ὅτ. 
61. 249. Ῥτοτη. 788). --- δίαν ΞΌΡΡΙ. 
ὅ. δὲ Κυιθρβζὰρ σθρθη οἷ σοὐ- 
σον θιμύθβ ἀπα σοὐύροθβοι ὑφθ5 Πα πα 
Κοπηΐθ ΠῸῚ ΒΟ] πηγὴ οπηᾶθῃ. -- 
πλήϑουσι (420) νεκρῶν Αρ. 1220. 
- ΖΣιαλαμῖνος 8321, ὙΝΥ οεΌΡ 8] 5 11. 
5. 488. 

Υ. 214- 919. πολύδονος (τηὰ]- 
ὕππι δρΊὑαϊιι8), ῬΊοσι. 788. -- δίέ- 
πλαξ (διπλῆ, μεγάλη διπλοῖς, ὥστε 
διπλῇ χρῆσϑαι, ἨδΒΥΟΒ.), Καΐϊαπαν- 
τ. Ὑιαθύαν ΑΘβοΠγ]ὰ5 ΔΙΏΡ]85 Ῥο- 
ΒΘΥαΤη ψϑϑύθϑ ΟἿΘΘΥΘ, αὐδ 1 Τ]871 
πϑιξῖθαβ τηογύαϊβ Ἰαΐο Θχρδηβδθ εἰς 
1Ππὸ ἔργοραηύαν ((ἰ. ἩΘΥΠ Δ ΠΗ). 

ναΐοισιν, Ἰ)ΟΥΒΥατι5. Ὑ716. ΘΌΡΡΙ. 3. τ. 
ΞΌΡΗ. Αἱ. 858, ΥΕ]. ναμερτῇ Ν 
Ἐπαπηρ 116 8886. ἐμβολαῖς 409; 
ἀογ ΞΘ ϑθβοβ)δομῦ. 

Υγ. 280-- 289. ὕ 06: ἀ16 οουγαρίθ 
ΠγοΟΡμΘ ἀπ ΟΘροΠΒίΆΟΡΠΘ 5. 616 
Κυτθβομθη Βοιιθυκαηρσθη. [61 8}}- 
Θουηθῖμθ ΠἾΠη δὲ ὉΠΖυΘΙΘΙ Πα: 
βθϊσητηθ δἷῃ ΘΠ, ΘΥΡΌΒΟΒΓΤΘΙ 8 ΤΟΥ 
85 ΠπρΊοΚ ἀον Ῥούβου, ἄθύθῃ ΗΘοΥ 
γουπϊοηύοῦ ἰδύ. 5 ΝΆμθυθ 8ΌΘυ, 
1Π5ΘΒΟμοΥθ (16 ΒΘΖΙΘμαΠρ' γΟΠ 
δαΐοις, δῦ ἀπΒΙΘΠΘΥ. -- ἔχϑος (πὶθ 
στύγος, μῖσος, οἀϊττη, 806]π8) 8ὈὉ- 
Βέγ. ῬΥῸ ΟΘΟΠΟΥ. -- μάταν εὔνιδας 
(εὖνις τ--ς εὐνέτις, ϑορῃ. ΤΎΔΟΝ. 
ὅ08. Βαγ. Τρ. Α. 8397. 807. ΟΥ̓. 
929), Μ6Ὶ 516 πὰρ 6186 Κιπαον 
(ϑόμηθ) γουϊοσθη πᾶρθη. --- ἀνάν- 
δρους, χήρας; γ5]. ὅ79 (. 



50 ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἈΓΓΙΓΈΛΟΣ. 

“9. 
γῆς ἁπάσης ᾿Δσιάδος πολίσματα, 

ὦ Περσὶς αἴα καὶ πολὺς πλούτου λιμὴν. 280 

ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς 
ὄλβος, τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται πεσόν. 
ὥμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά" 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάϑος, 
Πέρσαι" 

ΧΟ. ἀνι᾽ 

καὶ δαϊ΄. 

3 Ἁ 

ἄνια κακὰ. νεόκοτα 

4Τ. ὡς πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνα διαπεπραγμένα᾽ 

στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 2δὅὅ 

Στ. τας. 

αἰαῖ διαίνεσϑε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἄχος κλύοντες. 

200 

καὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. 

ΧΟ. ἢ μακροβίοτος ὅδε γέ τις 
αἰὼν ἐφάνϑη γεραιοῖς, ἀκούειν τόδε πῆμ᾽ ἄελπτον. 

᾿ἄντιστρ. α΄. 

2θ6' 

ΑΓ. καὶ μὴν παρών γε κοὐ λέίγους ἄλλων κλύων, 
Πέρσαι, φράσαιμ᾽ ἂν οἵ 

ΧΟ. ὀτοτοτοῖ, μάταν 
τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγὴ 

Υ. 249-- ὅδ. ϑυχητηδυβομ νυ Β6- 
τἱομῦ, σαθγϑῦ ᾿γτῖβο ἢ (σ16 Αρ-. ὅ08 1). 
- πλούτου λιμὴν (μϑομρθαμτηῦ γῸΠ 
Επν. Οὐ. 1017: καὶ δῶμα πατρὸς 
καὶ π. π. 1λ.), 65 δῦ γ161 Βιδι οι ύματη 
1π α16 5έίφαί (52) οἰ προ δαΐθη ἀπ 
παῦὺ ἴῃ 1ῃν ΑἸκοὺ σοσπογίθη. --- Ζὰ 
251 (γρὶ. 256) 5. ὙΥ οδύρμα}" 1]. 
5. 482. -- Ζὰ 268 νρΊ. βορ!ι. Απύ. 
211: στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον 
χακῶν ἐπῶν. -- Πέρσαι, 111. ΤΕΥ 
Βοΐβθ οὐθ]τοκὺ σαρυϑὺ παν ἀθη ΟΠου; 
Αὐοββῷ ὉΠ] ῦ π8οὸ αοὺ αἰξουυ ϊτη- 
ΠΟμΘη ΟΘΚομοσηῖθ 85 ἄθιη Ξ'Ῥ1616, 
50. ἰδηρθ αἀγ61 Βούθ πα ἀογὺ ΟἼΟΥ 
τηϊῦ οἰπδηον γϑᾶθη. --- βαρβάρων 
181. 

Υ. 200-- 289. Κομμάτια (υπᾶ 
κομμός), τοὶ ϑσορμθηραδτθ (685 
ΟΠουβ, απύθυ Ομ θη 16 ἀαγΤῸ ἢ Ζυγθὶ 
'Γυιτηθίου 465 Βοΐθῃ. 

γ. 256---201. 1)ὸν Απέδηρ' Ὀοβίθῃῦ 
ἃ5 Ἰδαίου (61) Κἄγχζθῃη, θηΐβρυθ- 
Θμομα ἄθυα π]ητηοσ μάθη ΟΠ τα κύου 

ἐπορσύνϑη κακά. 
Στ. β΄. 

465 1168: α16 ΖΧΘῚ ουβύθῃ Καὶ ὕγζοη 
(πα ον αθρθηβίγορθ γουύγθύθη στο ἢ 
616 ΤΟ 6) Ὀ1ΠᾺ 6 ἄθη Αὐὐεού (Απὸ- 
ΚυτιΒ15), α16. ἤθὰπ ἃ πάθσμ δἷπθ ἐτο- 
ομδβομθ ΤΥρΟαΙΘ; γὙρ]. ΥΥ ββῦρμα!" 
Τῃ 5. 868. -- ἄνιος (1068. 1061) 
ΞΞΞ ἀνιηρός. --- νεόχοτος (βϑρέ. 808) 
Ξα νέος. -- ΠΟΥ χυοῖΐθ ὝρΥβ ἰδ 
Καυθῦβοι (ατϑὶ οὐθι01) τες Ἰορ δα !βοι, 
τηϊῦ ΘΙΠΒΙΠΟΙΡΟΥ ΑΠΘΚΥαΒΙΒ. διεαΐ- 
νεσϑὲ (1047. 1064) Ὀθηθύσοῦ θὰ 
(τοῦ ΤὨνάπθη); α16 οἰπ Ομουῃδ [6 
ΖῸΥ δμρτη. --- ὡς, 6 ὑπαῤ 65. ΠῸν, 
ἄθππ, πα. 8. Κ΄. --- διαπεπρ. 517. -- 
καὐτὸς δὲ υπᾶ ΟΠ. ἴθ}, 168. ὕ4θ. 
119. -- νόστιμον φάος τῖθ ἨοτηΘΥ 
νόστιμον ἡμαρ. 

γ. 202---δΔοή. ΔΎΟ ἀπ88Γ 
Τρ ῦθη παῦ 4] χα]απρο σοσϑγξ ἰπ 
ὌΠΒΘΙΙ ΑπΡῸΠ, αἀδ8858 ὙΓ ΒΟ]ΟΠΘΒ 
Το νου θἤ θη. τηΐΐββθη. --- ἀκού- 
ειν, Κν. 11. δδ, 8. Α. 20. -- 16 
ΞΔΟΒμΘ. δῦ ΔῸΣ Ζὰ β'ἜΘΨΙΒΒ; 10} 8 Υ 
βοιρϑῦ Αἀρθηζθαρθ. 



ΠΈΡΣΑΙ. 

γᾶς ἀπ᾽ ᾿4σίδος ἦλϑ᾽ 

δίαν Ἑλλάδα χώραν. 
ἐπ᾽ αἷαν 

δή 

210 

4Γ. πλήϑουσι νεκρῶν δυσπότμως ἐφϑαρμένων 
Σαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος. 

ΧΟ. ὀτοτοτοῖ, φίλων 
πολύδονα σώμαϑ' ἁλιβαφὴ 

᾿ἄντιστρ. 

21 

χκατϑανόντα λέγεις φέρεσϑαι 
πλαγκτοῖς ἐν διπλάκεσσιν. 

“Γ.οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο 
στρατὸς δαμασϑεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

ΧΟ. ἴῦξ᾽ ἄποτμον δαΐοις 
δυσαιανὴ βοὰν, 

Στρ. γ΄. 
280 

ὡς Πέρσαις πάντα παγκάκως 

ϑεοὺ ϑέσαν, αἰαῖ, στρατοῦ φϑαρέντος. 
ΑΓ. ὦ πλεῖστον ἔχϑος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν" 

φεῦ, τῶν ᾿ϑηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 

ΧΟ. στυγναί γ᾽ ᾿άϑᾶναι δαΐοις" 
μεμνῆσϑαί τοι πάρα 

8 

᾿Ἄντιστρ. γ΄. 

ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν 

εὔνιδας ἔκτισσαν ἠδ᾽ ἀνάνδρους. 

Υ. 208--2785.. Ζνοι ὑγοομ 50} 6 
γογβ6 (4. ὑπρ. οαὐα]. ; 2. ἐθύγαγ. οδῦ. 
ταϊὺ ἈΠΆΙΚΤΊΒΙ8) ἀπ υγοὶ Ἰοσαῦα!- 
Β0η6. -- ᾿ἄσίς (108. Ρ)Ι. ὅ41), 
ἄαρθρθη ᾿ἄσία τἀπᾷ ᾿ἄσίας (42. ὅτ. 
61. 2349. Ῥγοτη. 1785). --- δίαν ὥϑαρρι!. 
ὅ. 6γ Κυϊθρβζὰρ σθρϑῃ οἷῃ ρούδ- 
σουγθιύθϑ ἀπα σούροβοι ὐίθβ Πα πα 
Κοπηΐθ ΠῸῚ᾿ ΒΟ ]ΠηΙη Θμηᾶθῃ. - 
πλήϑουσι (420) νεκρῶν ἀρ. 1220. 
-- Σαλαμῖνος 321, ὙΝ οϑύρα] 3 11. 
5. 488. 

Υ. 214- 219. πολύδονος (τμὰ]- 
ὕστη δστύαϊιι5), Ῥγογη. 788. -- δέ. 
πλαξ (διπλῆ, μεγάλη διπλοΐς, ὥστε 
διπλῇ χρήσϑαι, ἨδΒγο}.), Καϊαπετ- 
ἴὰς. Ὑιάούαν ΑΘΒΟΠγ]ὰ5 δτηρ]88 Ῥου- 
ΒΥΤη γρϑῦθϑ ΟἿΟΘΥΘ, αὐδ8 ἴῃ Τη8 7] 
πϑπῤίθαβ τποχξαΐβ αἴθ Θχρϑηβῶθ ΠπιῸ 
ἼΠπ|ὸ ἔρυθθαηΐαν (Οὐ. ἨδΥμ δ ηΠ). 

ναΐοισιν, ΤΟ ΟΥΙΒΙη 5 ψ116 ϑΌΡΡ]. 3. τ. 
ΞΌΡΙΗ. ΑἹ. 8δ, νρ]. ναμερτῇ 246. 
Ἐπάπηρ τ 386. ἐμβολαῖς 409; 1ῃ 
ον ΞΘ θθβοβ]δομῦ. 

Υ. 280--289. ὕθθροιυ α16 οουσαρῦθ 
Θύγορμθ πα (δρθηβίορ μα 5. αἷ6 
Κυτβομθη Βοιηθυκαηρθη. [61 8}}- 
ΘΘΙΠΘΙΠΘ. ΘΠ ἰδὲ ἀμζοι Ποῦ: 
ΒΌΠτητη 6. οἷῃ Φ ΘΙ ΤΠ ΘΥΡΒΟΒΤΘΙ 8 Πἰ ΘΓ 
αἀδ5 σπρΊοῖκ ἀον Ῥουβου, ἀθύθη ΗθοΥ 
γουῃιοηὐοῦ ἰϑῦύ. )ὲ5 Νἅμϑιθ δΌΘΥ, 
19 ΒΟ θΥθ 616 ΒΘΖΙΘΠαΠρ; γΟΠ 
δαΐοις, 1δῦ ΠΒΙΟΠΘΥ. -- - ἔχϑος (τὶθ 
στύγος, μῖσος, οἀΐυτη, 5606] 8) 8ὈὉ- 
ΒΓ. ῬΙῸ ΟΟΠΟΙ. -- μάταν εὔνιδας 
(εὖνις --- εὐνέτις, ϑορῃ. ΤΎΔΟΒ. 
ὅθ8:. Βα ΠΡΗ: ΓΑ. 997: ΘΟ  ΟΥ᾽ 
929), Μ61] 516 πῦρ Ἃ΄16 ΚΊπαοΥ 
(ϑόμμ6) νουϊοσθα Βάθθη. --- ἀνάν- 
δρους, χήρας; γ5]. ὅ79 {. 



58 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

“4Τ. σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐχπεπληγμένη 290 

κακοῖς" ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ 
τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν 
ϑεῶν διδόντων πᾶν δ᾽ ἀναπτύξας πάϑος 

λέξον καταστὰς, κεἰ στένεις κακοῖς, ὅμως, 29ὅ 
᾿ 3 

τίς οὐ τέϑνηκε,. τίνα δὲ καὶ πενθήσομεν 
- 3 ἣν χὰ 9 

τῶν ἀρχελείων οστ ἐπὶ σκηπτουχίᾳ 
ταχϑεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου ϑανών; 

4Γ. Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῇ τε καὶ βλέπει φᾶος. 

4Τ. ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα 800 

καὶ λευκὸν ἦμαρ νυχτὸς ἐκ μελαγχίμου. 

ΑΓ. ρτεμβάρης δὲ μυρίας ἵππου βραβεὺς 

Υ. 290-298, Ῥύτοι α16 Ἰοὐχίθῃ 
Ὑγουΐθ ἀθ5. ΟΠουβ ἱπαϊγθοῦ δαΐσοίου- 
ἀογὺ Ἰῦβϑὺ 7θύχῦ Αὐοβδῶ ἄθῃ ΟἼΟΥ 1γὴ 
Οοβρυᾷοηθ τη ἄθιη Βούθῃ 80. -- 
ὑπερβάλλει οπὐμδ]ῦ οἴπθη πθραξν θη 
ΒορΥ (65. παροὺ ἀυγοῃ 561Π6 
ατῦβθβθ 81 ὥρυθοῆθη ἀπ ΕὙΔΡΘΗ) 
ἀπ ἰϑῦ ΟΔΠΟΥ π8Ὸὸ} ΑΠΔΙΟΡῚΘ α16- 
56. Ὑουρα αοπδίχυϊογὶ (ΡΊοτα. 786 
ἢ: ἐναντιώσομαι τὸ μὴ γεγωνεῖν). 
ΝδοΒ. πάθη. Απϑκοϊαθηΐθ, 88 
ὙγΑγΘ ΟΥ̓ τΙΒΡ ΘΒ ΠΡΘΙ τοιαύτη τις 
ἐστὶν ὥστε (μήτε “οἴ0.). -- ΒΟΡΒ. 
ΡΙΙ. 1810: ἀνϑιρώποισι. τὰς. μὲν 
ἐκ ϑεῶν τύχας δοθείσας ἐστ᾽ ἀναγ- 
καῖον φέρειν. -- καταστάς σοξαθθῦ, 
τα Π]ρ’; Ηοτοά. ΤΠ], 80 ὁ ϑόρυβος κατ- 
ἔστη. - ὅμως, δι ἅδῃ ΒοαϊπριηρΈ- 
βεὺζ (ἀπ ουσῦβ ἃ ΘΙ ῬαΡΕΟΙΡ) 
ΔΡΘΙΘ μη, σομῦγὺ αΌου (ὈΘοΥ10}) 
Ζζῃ λέξον. ΥΕ]. 840. βορύ, 112: 
πείϑου γυναιξὶ, καίπερ οὐ στέργων, 
ὅμως. ΟΠΒοΘρΙι. 118: ̓ μέμνησ᾽ Ὀρέστου, 
κεί ϑυραῖός ἐσϑ', ὅμως. Ῥ]Φαῦ. τη1]. 
1841: Ὅδπ6 ἀἰοαξίθ οὐ ταϊηὶ ὩΡβοηΙ 
ἴδηαλθῃ. Κυ. 11, ὅ6, 18. Α. 2. --- γεΥ 
1δῦ ΠΟΘ 81 1.6 Ό6η ππα νγῸῚ ἰϑὺ σο- 
[116 νοῦ αθη πόμπθγθῃ ΒΘίθ]8- 
ΒΘΡΘυ Ὁ ΠῚ Απὐμνοτυῦ θοίοϊρὺ ἄδπη 
ἀ1θθθρο Ογάμππηρ. Τιγθοῦ ΘΟ 
ΧΟΥΧΘΒ 58 {γτῶρ θη βομθαῦ 5105: Αοββᾶ. 
-- καὶ ραν, ἀθουπααρύ; Αρ. 278. 
Ῥτοτι. 996. -- ἀρχέλειος του ομηῦ 
Ξ-- ἀρχέλεως; γρ]. εὔγειος υπὰ εὖ- 

γεως. Απάογθ γοη λξέα (ΗΠ 6βγοι. 
ἣ τῶν ϑρεμμάτων ἀγέλη). --- ὅστε 
(γ 61. Κὺ. 16 8. δ, 8. Ἂν δ δὺ 
465. ραιδύα ΚΙ ΒΟ ΘΠ ̓Βαϊζθαπθδ. [πὶ 
Τυϊσηθίου βο]ύθῃ. ---  ΘΌθυη σγοτὸ [π|- 
ΘΘΌΙ8. ΘΧ ἀπούου!α8 αὖ ἴῃ 588 
ΒΟ  ΙΟΠ6 ταου αθτη ὃ ἐπὶ σκηπτ. ταχ- 
Δεὶς ἴῃ ἸΠΊΡΟΥΙΟ (ἄθββθὴη ΖθιοΠθη 
ἀὰ5 σκῆπτρον 150) οοπϑύϊαξιβ. -- 
ἄνανδρον Ῥτοϊθρύβοι, Ἐο]σθ γὸπ 
ἠρήμου. ϑὅορῃ. Ο. ᾿ὰ, ὅ8: ἔρημος 
ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω. 
ἡ 299-801. 1.1, 88: ἐμεῦ ξῶν- 

τος παὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο: α6- 
ΒΘΡ6Π αν. Οτθβῦ. 886: οὐ γὰρ ξῶ 
κακοῖς, φάος δ᾽ ὁρῶ. -- ΞΟΡΆ. Απΐ. 
000: ὃ τέ ἔτατο φάος ἐν Οἰδίπου δό- 
μοις. -- ἐπ, Ἀρ. 900: καλλιστον 
ἥμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος. --- με- 
λαγχίμου γνρ]. 114. ΞΌΡΡΙ. 145. ΟΠο.11. 

Υ. 802-- 3580. Ζὰν Απύσποχῦ δαΐ 
Αὐοββαβ ΕὙαρθ βομ νοῦ ἀν Βοΐο, 
ΘΠ6 ΘΓ 8510} δαΐ οἷπθ σϑουάπθῦθ Ἐλ- 
ΖΒ] αηρ' οἰ] δῦ (3817 Ε1), οἷπ ἘΠ 116 
γοη ΝΕΤΊΘΗ δ 18, 8 6118 πτὰ ἀοΥ Πδγ- 
βῦθ! Πππρ οἱ οοπογοῦ πϑύϊομδ!θβ Οο- 
Ἰοτιῦ χὰ σθθθμῃ, {Π6115. τπιηὶ Θ'ΠΖ6]Π6 
ἰαρίοσθ παύθη ἴῃ ΤΠ αηρ᾽ σὰ 
Ῥγηρθη. 1016 Νδπιθη τηὔρθῃ {}61]- 
ὙΓΘΙ56. ΘΌΒΟΒΙΟΆΨΠΟΗ βοῖη; σθηϊσ- 
βύθῃηβ ἤπᾶθῃ 510} Αὐγαμηῖβ πμᾶ ὅ361- 
ΒΆη65 (Υ0]. 808, 818. 822) δι 
«αῇ ἀον Χοπορπδηύοδναβο; ΑΠΘΥΘ5 
μαῦ οἴπθη ἀμνοὶ [6] Πα ῬΘΥΒΊΒΟΒ ΘΗ. 
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στυφλοὺς παρ᾽ ἀκτὰς ϑείνεται Σιληνιῶν. 
χὠ χιλίαρχος 4Δαδάκης πληγῇ δορὸς 
πήδημα κοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο᾽ 80 

Τενάγων τ᾽ ἄριστος Βακτρίων ἰϑαιγενὴς 
ϑαλασσόπληκτον νῆσον Αἴαντος πολεῖ. 
“Δίλαιος, ᾿Δρσάμης τὲ κἀργήστης τρίτος, 
οἵδ᾽ ἀμφὶ νῆσον τὴν πελειοϑρέμμονα 
νικώμενοι κύρισσον ἰσχυρὰν χϑόνα" 810 
πηγαῖς τὲ Νείλου γειτονῶν Αἰγυπτίου 

᾿Δρκτεὺς, ᾿4δεύης, καὶ Φερεσσεύης τρίτος, 
Φαρνοῖχος, οἵδε ναὸς ἐκ μιᾶς πέσον. 
Χρυσεὺς Μάταλλος μυριόνταρχος ϑανὼν, 
ἵππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας. 815 
πυρρὰν ζαπληϑὴ δάσκιον γενειάδα 
ἔτεγγ᾽. ἀμείβων χρῶτα πορφυρέᾳ βαφῇ. 

καὶ Μᾶγος ΄άραβος, ᾿“ρτάβης τε Βάκτριος. 

Απδίγιοη, ψι0 Ζ. Β. ᾿4δεύης (ξεῃ- 
“αἴβοῖι. ἄδὄνα; ΗΘΒΥ6Η.: Δεύας, τοὺς 
κακοὺς ΠΣΣΕ μάγοι; 180 4δεύης --Ξ 
ἀδϑυπουῖθαβ ΠΟ ΟΌΠΟχΧΙιβ, ΠΟ ἢ Ρούὑ 
πα Βγόδ]). Θ᾽ συῦββουθ ΤᾺΘΙ] ἃθον 
γα ΟΠ] ἴτοιθ ατομύθγιβομθ Αὐϑ- 
τη] πηρ᾽ 561}, Μ16 ν. 21 Π; τὴ ἀδαῦ- 
Πομδέθη ἰϑῦ ἀ168585 61 ἄθη Νϑιηθη 
“Αίλαιος, ᾿Δργήστης, ᾿Αρκτεύς, Φερεσ- 
σεύης, Χρυσεὺς “Μάταλλος. 
ΤΩΝ, 802---801. ᾿ἀρτεμβάρης 29. -- 
ππου 815. ΤΉΌΚ. 1, 02: ἡ διακοσία 
τοτῦε. -- βραβεὺς Τιθηκοὺ -ῷο Βο- 
ΤΟΒ]ΒΠΑΡον, τνρ]. 78. Αρ. 280. -- 
στυφλοὺς 78. - ϑείνεται σ“ιτὰ ρο- 
βύοββθῃ ἃ, Ὑ9]. 810. -- Σιληνίαι 
οἷῃ ΤΟΙ] 685 Οδβία!θθ νου 53818- 
τηῖβ, πη ἀον ΝΕΠ6 ἀον Τροπαία ἄκρα. 
-- Μδπομία πρκοιῦ ἀοὺ ὙΝ Θμαθσηρθη 
ἔν ἀθη οἴπθη Βορου α65 Οοἔμ!]θη- 

᾿Βθῖη5. Μιὺ Ὀϊδογθιη Ὑ ΟἸ ΚΒ ατηοΥ 
805; ΔΌΒομσϑομοθαθ ΝΘΟΒΌΙαπηρ 
65. σοῃ οἴπθιι Βδίπαθ ΒΘΒΡΓΟΟΠΟ- 
ὯΘΗ ογ808 1]. ΧΥΙ, Τ4ῦ: ἡ μάλ᾽ 
ἐλαφρὸς ἀνὴρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ. 
ΑΘμπΠΟμ6 ΤοπΕσθαπρ' 810. 319. -- 
ΤοπαρῸ ΤΙΠΟΘΡΒ. ἱπαίσθπα; Οαγ88. 
1, 246: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρα- 
τέουσιν ἄριστοι. - ἰϑαιγενὴς --Ξ 
γχώριος: 65 ΜΓ ἀ165 δ͵50ὸ πιομύ 
688 Βδροὶτηθβδῖσο; γ9]. 44 ἔ, 811. 

84 τοῦ 960; 38 τοῦ 821. Ηοτγοά. 
γΠ, 90, τὸ. ΥΙ, ὅ8: φαινοίατο͵ ἂν 
ἐόντες οἵ τῶν ᾿Δωριέων ἡγεμόνες 
Αἰγύπτιοι ἰϑαγενέες. Βοὶ ἀδν  6ὺ- 
Ῥιπάππρ' τη θη ΕὈΙσ πάθη (υρ]. 
819) Κὔπηθ ἄθυ συγοῖδα Βοδίᾳπαἐμθη 
αὯ65 Ὑγονύθβ πιομῦ χὰ βϑίπϑιῃ Πιθομία. 
-- πολεξὲῖ υἱηβομιτησηῦ 815 ΤΠ 6106 
α16 [861] (65 (Τ᾽ δ] δυο 1615) ΑἸ88 
Ξε ϑδ] Δ τη18. 

Υ. 808---818. Δρσάμης 81. πε- 
λειοϑρέμμ. (γ51. 88), δαϊδαμη5. ψι- 
κώμενοι Κι. ὅ8, 1. Α. 8. --- κύρισ- 
σον (γρ]. 518. ᾿8168. 410. 458. 490. 
δῦ. Κα ὉΠ 28... Δ ) ποῖ 
ἄθπ ΤΘΙΘΠΘη ὍΘΙΟΠΘ ἀατοῃ αἱ 
Θὐγοτηπηρ τοῦ ἄθπὶ Κορίθ ρθρϑῃ 
ἀα5 Πᾶπα ρϑύνθθθη πγθιθῃ, τες κε- 
θατίζειν. --- γειτονῶν ΒΌΡΡΙ. 180 
Υ6]. 286. -- ἡἀρκτεὺς 44, -- Φαρ- 
νοῦχος, Ὀ6Ὶ Ηογοά. ΥἹΙ, 88 οἷπ Φαρ- 
νούχης, ΘΟΥ ΔΌΘΥ βΟΠοΙ ἴῃ ϑάγαθ5 
γψουυηρ) οκίθ. --- ναὸς ἐκ μιᾶς, 
ὙγΘ ΠΥΒΟΠΘΙΠ]ΙΟΠ Θ᾽ ἀαΤΟἢ, 61Π Οἱ ΠΖίρ 5 
(6116 π1850}65) ΘΟΒΙ 415. γοη ἀϊπθ τη 
(ρ υβίβομ θη) ΞΟΠ: 6. «68. 

Υ. 814-819. ΟἾγγβθ, Νδπι 
ΤΠ ΘΠΥΘΥΘΙ [Π56]η τπιπα οἰποὺ ὐααὺ ἴῃ 
ΤΎοδδβ. -- μελαίνης σοῃῦ ΟἘ] πἰομῦ 
ααΐ 416 Βαγθ6 ἄον Ῥέογαθ, Βομ 
(ον Ποῖΐου. -- ἥαγος θην θαθΥ 
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σχληρᾶς μέτοιχος γῆς ἐκεῖ κατέφϑιτο. 

"Ἄμιστρις ᾿ἀμφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ 920 

νωμῶν, ὅ τ΄ ἐσϑλὸς ᾿ἀριόμαρδος Σάρδεσιν 
πένϑος παρασχὼν, Σεισάμης 8 ὁ Μύσιος. 
Θάρυβίς τε πεντήκοντα πεντάκις νεῶν 
ταγὸς, γένος Δυρναῖος, εὐειδὴς ἀνὴρ, 

»"͵ 2 - 

κεῖται ϑανὼν δείλαιος οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶς" 
Συέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐψυχίαν, 

Κιλίκων ἔπαρχος, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον 
ἐχϑροῖς παρασχὼν, εὐκλεῶς ἀπώλετο. 
τοιῶνδέ γ᾽ ἀρχῶν νῦν ὑπεμνήσϑην πέρι. 

πολλῶν παρόντων δ᾽ ὀλίγ ἀπαγγέλλω κακά. 8380 

ΑΤ΄. αἰαῖ, κακῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε. 
αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα κωκύματα. 

ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ᾽ ἀναστρέψας πάλιν᾽ 
πόσον δὲ πλῆϑος ἦν νεῶν ἑλληνίδων, 
χὰ 2 2 - - 2 

ὥστ ἀξιῶσαι περσικῷ στρατεύματι 98ὅ 

μάχην ξυνάψαι ναΐοισιν ἐμβολαῖς; 
ΑΓ. πλήϑους μὲν ἂν σάφ᾽ ἴσϑ᾽ ἕκατι βάρβαρον 

ναυσὶν κρατῆσαι. καὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν ἠν 

Ὑ761] ἴθ αοΥΓ Ζοιὺ ὯθβΒ Αβθβοῃ. 416 
Ουδηξι δῦ ποὺ ποῦ ἔαβύσθβίθ 
ὙΩΥ, ΟἼΟΥ ψ61}1} Αθβοῖ. ἀβθῃ τηθαϊ- 
566 γοϊκΚββύδτηση (Ἡογχγοά, 1, 101. 
στα. ΧΥΠ Ρ’ τῶι. ἘΣ Ν. Ἢ. 
ΥΙ, 26, 29) νοῦ θυ σ]θι μ πϑυησθη 
Ῥυιθβύοσκαβῦθ (ΥὙΊΡΘΥ ὟΝ 6156) πιηΐου- 
ΒΟΒΘΙά ΘΗ σὰ τη ϊββθη σ]αὈύθ. --- μέτ- 
οἰκὸς αἀοτῦ 5108: (πηΐγοιν 10, 815 
Τοαΐξου) πα θυ] αββοπα, ἀογῦ Ὀ]ΟΙ 6 μα. 

Υν. 820--8380.0. πολύπονον ταῖὖ 
Αοὔνθοαθαϊιπρ (Ὑ1681] Νούϊι Ὀθγοὶ- 
ὑθ πα), νσῖθ ὅορ!ι. ΡΒ]. 177. --- ᾿ἀριόμ. 
358. --- πένϑος παρασχὼν ἃογ γ8- 
ὑουβίααὺ ἀσγοι βοίπθη Τά. --- Ζίει- 
σάμης: ΒΗ ΟΠ 6 Νάτηθη Ῥοὶ Ἠοτγοά. 
Υ, 28. ΝῊ, 66. --- Τιγύπῶ, σοι ΒΘὕΘΡΕ. 
ΒΥΖ. τηῖῦ ἴιγυπθββοϑ, ἴῃ ΤυοαΒ 1άθπ- 
ἐϊδοϊοσύ.-- οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶς οἾτι6 ἀδ5 
αἸᾶοκΚ σοίαπαθη σὰ πᾶρθθη 885 1π τα 
ἀυτομθ βϑῖὶπθ ϑομόπηριῦ Ῥθβυισητηῦ 
ΒΟΏ1ΘΗ.. --- Φνέννεσις ΚΙ] ΚΊΒΟΠοΥ Κῦ- 
πϊρβηϑιηθ. ὈΥΘῚ 51η64 ἃ115 ἀἸΘΒοΥῚ Ζ 61 
Ῥδκαππὺ (ΕΒ. Ε. ΥἹ, 2. 5. 1528); ρ6- 
ταρὶπῦ ἰθὺ ΤΟ] ἄοΥ Ὀ61 Ηοτοᾶ. ΝΠ], 

98 (Καιξ Σιυένν. Ὠρομέδοντος), -- 
ΡΙαὐ. ΟΒαυτηϊά. Ρ. 168 Α: εἰς πάντα 
πρῶτον εἶναι. --- Κιλίκων, 218. --- 
ἔν. Ηθν801.8: “πόνων πλείστων μετ- 
ἔσχον τ ἀνὴρ Ἡρακλέει. Κα. 49, 
10. Α. 
Υ. ἘῸΝ ἀναστρέψας πά- 

λιν (Κν. ὅ2, 2. Ἀν δ: ΠΕ ΗΙρΡροΙ. 
982: ἀνέστραπται πάλιν) Ξ-- λόγῳ 
ἀνελθὼν, τὸν λόγον ἀναλαβών. -- 
πόσον δὲ; Κα. 69, 16. Α. ὅ. --- ἀξιῶ- 
σαι, ἄξιον ἡγήσασϑαι, τολμῆσαι, 
5080]. Α. νρὶ. Επτη.498. 
Υ. 881---848. πλήϑους μὲν (σΕΙ. 

458)... ἕκατι (Αγ. Νὰ. 820: ἕνε- 
κέν γε ψυχῆς στερρᾶς): ἼΤΘΠΠ 65 δα 
αἴθ ρυόββθ Ζ8}81] (1161) δηρθικοτα- 
τη ψῆΤΘ; ἀθῃον ἄν (τρατῆσαι). --- 
βάρβαρον (187), ΘΘΠΘΙΊΒΟΗ, Κα. 0, 
8 ταῖῦ Αππι. 6. ΥβΙ. Ηοτοά. ὙΠ, 
82: ἐν τοῖσι τὸν βάρβαρον κατε- 
λοῦσι. --- Αὐοῇ α16 ἨθΊ]Θηθη, 80 
ὙγΘΠΙρΡ 818 δἃημᾶθσο Ὑ κου, ΤΆ ΘΠ 
ὨΌΤΠΘΙΊΒΟΙ. ἀθπ ῬΘΥΒΘστ σΘ ΘΟΏΒΘΠ, 
-- ΑΡροβθῆθη σοῖ ἄρῃ 800 δ μἔθη 
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ὁ πᾶς ἀριϑμὸς ἐς τριακάδας δέκα 
ναῶν, δεκὰς δ᾽ ἦν τῶνδε χωρὶς ἔκχκριτος" 340 

Ξέρξῃ δὲ, καὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν 
ὧν ἦγε πλῆϑος, αἱ δ᾽ ὑπέρκομποι τάχει 
ἑχατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά ϑ᾽ ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
μή σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφϑῆναι μάχῃ; 

Α,0Τ. ἀλλ ὧδε δαίμων τις κατέφϑειρε στρατὸν, 945 

τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύχῃ: 

ΑΓ.ϑεοὶ πόλιν σώζουσι Παλλάδος ϑεᾶς. 

ΑΤ. ἔστ᾽ ἀρ’ ᾿4ϑηνῶν, ἔστ᾽ ἀπέρϑητος πόλις: 

4Γ. ἀνδρῶν γὰρ ὄντων ἕρκος ἐστὶν ἀσφαλές. 
ΑΤ΄ ἀρχὴ δὲ ναυσὶ συμβολῆς τίς ἦν; φράσον. 

(αμα δαββου 1ΠΠ6}})ὺ Ὑγα θη 10 δ88- 
ΘΥΘΒΘ 6 νουῃϑη6:, ἴτη αἰ ηΖΘΗ 8180 
810; Ηετοᾶ. ὙἹΠ, 82 (νρὶ. 10. 48) 
σιρὺ 880 δι, πόνοι 16 δαΐ ϑρετίδ, 
180 (6 θθηβο Ρ]αῦ. ΤΙ Θτηβύ. 14: τὰπὰ 
200 Ὀ61 Ηοτοα. ΥὙΠΠ|, 61, γνρ]. το. 
1, 15) δα! Αὐπθη Ἰζαηθη. Ατ ροι- 
ΒΊΒΟΠΟΥ 56 106 1207 Δ ἢ θ61 Ηθσγοα. 1, 
19, ΡΙαύ. ΤΙ Θτηϊθῦ. 14, βοσιθ Ὀιοά. 
ΧΙ, (πλείους τῶν χιλίων καὶ διακο- 
σέων); τὰπα 1200 Ὀ6Ὶ Ιβοκυ. Ῥαπθρ. 
98. 97. 118 ἀπα Οοτμθὶ]. Νορ. Τ|η6- 
τηϊδίοοὶ. 2: ΠΟΘ ἀπρϑηϑιον Ρ]αΐ. 
ΠΘρΡ-. ΠῚ ᾽. 099 Β (νεῶν χιλίων 
καὶ ἔτι πλεόνων ἐπιφερομένων) πηα 
Οἷο. ϑιν. 1, 18. --- ὧδ᾽ ἔχει λόγος 
ϑορύ. 220. ΟΠοθ. 521 νρ]. ἂρ. 1661. 

Υ. 844- 849. μή σοι δοκοῦμεν, 
Ῥγότη. 241. θῦ9. Ρ]αῦ. ΑΡΟΙ. Ῥ.- 28 
Ὦ: μὴ αὐτὸν οἶει φροντίσαι ϑανά- 
του, ἀπ πψιγϑὺ ἀοοἢ ΠΟΙ ΘΗ ]1Οἢ πιομῦ 
σἸαιθθα ἀδ85. ΟΥ̓ τὴ θη Τοα 510} 
ΞΟΥΡῸ τηϑοῃῦ" --- λειφϑ'. 1ΠΓΘΥΊΟΥΘ5 
Τα 1556... Δτὶ Ζ8}1“ οὐρϑηχί 510); Οἤ 6 
ϑύοϑθο Μῦπο δ5 ἀθπὶ σϑῆζθη Ὑ ου- 
Βουρθμθηᾶθι βού 884. τῇδε σνοῃ 
μάχῃ σὰ ἰγϑῆπθη ἰδϑὺ ποὺ τηῦρΊ0}. 
- ὧδε (Ργοτη. 5138) πᾶθο οὐτὴ ἴδ 
Βιηῦ, οὕτη ῬΟΥΒΩΘ. ΠΡ] ΠΠΠῚΘΙῸ 
Οταθοὶβ δᾶθο βαρθυΐογθθ ἐπουϊηῦ; αὖ 
ΘΥΡῸ α65 8]16 1115 ΘΧΘΥΟΙ 1 Αἰ χΙ69 
1)8. δαΐ παύει! μοι Ὑ 6ρθ 85 (6- 

τὰ βοῦν Ὀ]ΟΙΡῦ, 580 
Βιοηξ Αἰοβϑα, πο οἷπον ἀρογπαῦί- 
Ππσπθη Εν] στυηρ. Ὑρ]. ἀ16 Κυιὶ- 
ΒΟΠΘη Βριπθυκαησοη. - ὀ᾿Ὃ65 Β14 

800 

γοῖη Αὐνᾶρθη (465 (θβοβῖοῖοβ 1], 
ὙΠ], τὸ  ΧΧΙΙ, 208 ἢ. --- ὅπῃ 
ἀϊ6 Οδέξον ἀπο ΤΟ] πίοι ἀϊτθοῦ 
ΘΟΡῸΠ ΠΡ 51π4, 50 51π4 516 00} 
7646 η18}15 ἐγ Αὐπθη, α16 ΠθηΠσθ 
Ραμαββίααι. --- τ. Μοά. 824 {π: 
᾿Ἐρεχϑεῖδαι οὖς χώρας ἀπορϑήτου 
ἀποφερβόμενοι. ΑπΒΡΙΘΙαπρ' ἁαΐ (88 
ΟΥ̓ΔΚΘΙ Ῥ61 Ηργοα. ὙἼ], 141: τεῖχος 
Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα 
Ζεὺς μοῦνον ἀπόρϑητον τελέϑειν. 
16 Βυαρα ΟὟ Αὐὔμθῃ ππχουβύδυθδι 
56] τίτα πίομῦ δἰπέβο Ῥο]αμῦ (ἀθπη 
α1θ85 σᾶγθ σορθη 616 ὙΥΔΒΥΠοΙῦ, 8, 
416 δύααὺ νοῦ (6ὺ ϑομ]ομῦ Ὀ61 ὅ8- 
Ἰαγη15. σοῦ θη ῬΘΥΒΘΙ ΘΙΠΡΘΠΟΤΙΩ- 
Τη6η ὑπ νου ἰδοῦ σου θη ὑγ81), 
ΒΟ οση ἀδθτη Ὀοαηύνγογίοὺ 885 50- 
ἔοτη α16 δασὺ δὰὺ5 ἄνδρες Ὀοϑίθμῦ 
(ἰομῦ δὰ5 Μίδθθυτ απα Θὐθίπθη) 516 
8ΠΘΥΑἸΉΡΒ ἀπόρϑητος 561. ΑἸΚἕοβ 
ἔν. 22: οὐ λίϑοι τειχέων εὖ δεδομα- 
μένοι, ἀλλ᾽ ἄνδρες πόλιος πύργος 

ἀρήϊοι. ϑοΡῃ. Ὁ. ᾿. ὅ6 ἔ. ΤΙ, 
ἍΠ: Ζ: ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ 
τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναΐί. 
ὙρΩῚ. δύοῃ Ἠογοᾶ. ὙΠ], 61. ΡΙ]αΐ. 
Τμοϑιτηϑῦ. 11. Αθβομῖη. Τ᾽ 114 (180). 
--- ἀνδρῶν ΘΙΙΡΒΔ ΒΟ: 80 ἰαηρΘ 
65. (Θομΐθ) Μέμπου παῶὺ Ὀοθδιῦχὺ 685 
πο τθο Ἐ ϑομαΐζ. Ὑοη ἄθυθῃ 
Ὑουποπαθηβοίη υγιγα 45 ἀπόρϑητον 
εἶναι (απ 416 Βο]αμπαπρ νοπ Αἴοβ- 
585 ΕὙΔΡ6) ὩΡΠΒ ΠΡῚσ σοιηδοὗ. 

Υ. 800---8684. Τὴ΄6 ρου αηρ' 
(ΞΘ πο 515) ἀν Ὑνοσίθ ἴῃ 801 τηδ]ῦ 
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τίνες κατῆρξαν, πότερον Ἕλληνες, μάχης, 
ἢ παῖς ἐμὸς, πλήϑει καταυχήσας νεῶν; 

ΑΓ.ἦρξεν μὲν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ 
φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποϑέν. 
ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην ἐξ ᾿4ϑηναίων στρατοῦ 885 

ἐλθὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ “Ξέρξῃ τάδε, 
ὡς εἰ μελαίνης νυχτὸς ἵξεται κνέφας. 

Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν 
ναῶν ἐπανϑορόντες ἄλλος ἄλλοσε 

δρασμῷ κρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο. 860 

ὁ δ᾽ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον 

Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν ϑεῶν φϑόνον, 
πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον" 
εὖτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χϑόνα 
λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰϑέρος λάβῃ. 860. 
τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίχοις τρισὶν 
ἔκπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιρρόϑους, 
ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον Αἴαντος πέριξ᾽ 

ὡς εἰ μόρον φευξοίαϑ᾽ Ἕλληνες κακὸν. 
ναυσὶν κρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινὰ. 810 

πᾶσι στέρεσθαι κρατὸς ἣν προκείμενον. 
ΔΩ Ὁ3 ᾿ ’ 2 Ὁ 9.9 3 Γ “ 

τοσαῦτ ἔλεξε καρϑ' ὑπ εὐϑύμου φρενός" 

α16 νου πυπηρ᾽ (ον Πδάθπάθῃ. ΥρΊ. 
Ἐπιι. ΟΥοὶ. 118: σπείρουσιν, ἢ τῷ 
ὍΠΗ Ζήμητρος σταχυν; Ηδ]θη. 
0. ΑΥ ΝΟΡ, 204. να" 1. ΠῚ 
᾽ ΣΙ (Θρθοι]αῦου) μΟ5Ρ068, αἰ, ΠΟΒΟΟ, 
ΟΟΙομἾ86, γοὶῳ, σνϑηϊῦ. -- ἀλάστωρ 
(Ξιυρρι. ΑἸῦ. Ἀρ. 1601. 1609) ἨΘΊβ56 1 
80} ΟΔ]ΘΠ05 αὐτοί τε οἵ ἄνϑρω- 
ποι οἵ τὰ ἄλαστα (νρ]. 990) ἐργα- 
σάμενοι (ὅοριῃ. ΑἹ. 874) καὶ οἵ τι- 
μωροὶ αὐτῶν δαίμονες. ΒοΙ ΑΘΒοΠ. 
Ππαθὺ 5100 τὰν Ἰούχίουθ Βραθυαΐαηρ' 
(Πδομθροῖδὺ 65. τ Ῥθσδησθηθη 
{ΠΘὈουταυῦ), 5. ΝᾺ ΘΒ ΟΠ, πΘ ΟΠ ΠΟΤῚ. 
ΤΉΘΟΙ]. 5, 4892 ἢ, Ἡ. Κβοῖς ζὰτη Αρϑιη. 
Ὁ. 11--21. --- ποϑέν ατῇ πΙομῦ Ζὰ 
βεροθι ἐκ ϑεῶν τινος. 

Υ. 85δδ---300. ΒΟΒΟΠΤΟΙθηρ 65 
Ὑρυ]αῦοβ. ἀοὺ ΘΟΒ]δομῦ. 61 Θ᾽] Δ Τ15 
(8δὅ---489). ἀνὴρ Ἕλλην, ἅδον οἰκέ- 
τῆς απ παιδαγωγὸς ἴῃ Πδαιιθθ (68 
“ΠΟΘΙ Ἰβύοκ]ορ, Σίκιννος, ἴῃ Απΐ- 

ἐγᾶρθ 561η65 φύγῃ, Ἠδτοᾶ. ΥΗΙ, τῦ 
(ϊοά. ΧΙ, 117), γγο δο!: φράσον- 
τα ὅτι οἵ “Ἔλληνες δρησμὸν βουλεύ- 
ονται παταρρωδηκότες. “ΖΙρασμὸς 
Ὑγ8 ΟΠ] ὅἀδ5. δα θη ΒΟ 6 σθυϊηρ- 
βομϑύχισθ ὙΥ οτῦ. 

Υ. 801- 818. δόλον. . φϑόνον 
. λόγον (γ5]. ΞΌΡΡΙ. 945 8) Ὀ1- 

ἄθηῃ δἷπθ Ατὺ Κοίίο. -- ϑεῶν φϑό- 
νον δ α16 Δαββουου θη ]]οῃ6 Μδομξ 
Ὧ65 ῬΘΥΒΘΙΎΘΊΟΠ65, ΤΥ Νίδμῃ δι 
ἄθηὰ ΟΙΙΘ βρυϊοῦ ἴτὲ ΘῚΠΠΘ. (685 
γοΟΙΚοα; δ βομοιηῦ ἀοὺ Πιομύου 
1η αἴθβθοη ]θθύθη ὐοῖκθ βθῖηθ 
βρϑύθυθη ὑϑίπθσθη (οὐ ΘΟΥ Ὁ 
ΠΟΘ πἰοῃῦ ἀρ  ὈΠΔοὺ σὰ Βθθῃ. 
Ἐν ΤΕ τ᾿ ἂν, 980. Τὺ Αὐϑάσνποὶς 
Ῥαύμοῦϊβοι τ] 857. 886. ΥρΊ. Οα. 
ΙΧ, 108: ἥμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ 
ἐπὶ κνέφας ἦλϑε. --- τέμενος αὐϑέ- 
ρος πη Απη. 580 Υ. (νρῚ. 67. 
Ττὰρ. 421): Ο8611 οϑθυαϊα ὑθμ10]8,, 
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οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ ϑεῶν ἠπίστατο. 
οἱ δ᾽ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειϑάρχῳ φρενὶ 
ϑοίνην ἐπορσύνοντο, ναυβάτης τ᾽ ἀνὴρ 8Τ1ῦ 
τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ᾽ εὐήρετμον. 
ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφϑιτο 
καὶ νὺξ ἐπήει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ 

ἐς ναῦν ἐχώρει, πᾶς δ᾽ ὅπλων ἐπιστάτης" 
τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεὼς τὐτον 380 

πλέουσι δ᾽ ὡς ἕκαστος ἣν τεταγμένος" 

καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον καϑίστασαν 

ναῶν ἄνακτες πάντα ναυτικὸν λεών. 
ς Ἀ 

καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὺ μάλ Ἑλλήνων στρατὸς 
κρυφαῖον ἔχπλουν οὐδαμῆ καϑίέστατο᾽ 980 

ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 
πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 
πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος Ἑλλήνων πάρα 
μολπηδὸν εὐφήμησεν, ὄρϑιον δ᾽ ἅμα 
ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 

πὰ Τταρ. 227: οΟ τηϑρτδ ὑ6}10]8, 
οαο]θατη, οοτητηϊχύδ, δὑ61}15 5016Ππ41- 
α15! -- ΕΟ Κα. δῦ, 8. Α΄. 18. -- 
φυλάσσειν, 604. ΔΑ. 20. --- Π16 Π8]Ὁ- 
τη πα! ττηῖσο ΒΔῚ σοη ΘΔ] ΏΤΗ18 Ὑγ8 
αὐτοῦ 16 ῬΘΙΒΊΒΟΒ6 ΕἸούίθ, 610 }}6 
ΒΙΟΙ ΟἸΘΥ ΥΟΥ αἼ656106 Ἰοσίθ, αῦρσθ- 
ΒΟΒΙΟΒΒΘη. -- νῆσον Αἴαντος 807. 
-- Μαδοβύθ 516 τηῦ ἴἤγοιη Κορΐδ 
ἀαὔν νογαπύνου ὁ 855 α16 Ηδ]- 
Ἰθπθη πῖοηῦ οηὐγπηθη; Ὑρ]. ΡΙαῦ. 
Τιοσρ. ΠΙ. ». 698 Ο: ϑάνατον αὐτῷ 
(ἄοτη [) 18) προειπὼν μὴ πράξαντι 
ταῦτα: δῦοῃ 1 Κῦπ. 20, 39. --- εὖ- 
ϑυμος “οΒ]σοτηαῦ (γρ]. ᾽894), ΟΠ ὖ5 
ΑΥ̓ΡῸΒ. Δηποπηα. 

Υ. 814-- 88ὅ. Ηθβγομίυθ: τροπώ- 
σασϑαι, τὸ τὴν “κώπην πρὸς τὸν 
σκαλμὸν δῆσαι τῷ τροπωτῆρι. ὙΥΡῚ: 
ῬῸ]]. 1,. 817: σκαλμός" ὅϑεν αἴ κῶ- 
παι ἐκδέονται. κώπης ἄναξ (γρ]. 
388), πϑοῃρθδμτηΐ γ0η Ἐὰν. Ογοὶ. 
806 τυπα 1τη Ἴ6]6Ρῃ. κώπης ἀνάσσειν, 
Ὑ 6]01165 Ἰϑύχῥοστ Αὐϊβίου. ᾿ἰπϑύ, ΤΠ᾿ 
2 τοάο!ῦ, 8.15 ἀπρεπές, ὅτι μεῖξον 
τὸ ἀνάσσειν ἢ κατ᾽ ἀξίαν. --- πᾶς 
δ᾽ ἀπ ἀπο}, τη ΘΌθπβο. - ὅπλων 
ἐπιστάτης --- ὁπλίτης, ἐπιβάτης, 

590 

1Ώ1165 ΟἸΘΒΒΙΘΙαΒ, 1π ἀΘ ΒΘ! 6 α Δ θῖβθ 
Ὑ716 κώπ. ἄν. --Ξ- ᾿κωπηλάτης, ἐρέτης. 
-- νεὼς μακρᾶς (Οϑρθηῦῃ61] στρογ- 
γύλα Ξ-- φορτηγα), αἰδίτιθαΐν. --- 
πάννυχοι γΕ]. Ηθτοά. ΝΠ, τό: οἵ 
μὲν δὴ ταῦτα τῆς νυκτὸς οὐδὲν 
ἀποκοιμηϑέντες παραρτέοντο. «-- 
διάπλοον λεών, ὅ980].: διαπλέοντα 
τὴν ϑαάλασσαν. 

Υ. 83860--394. λευκόπωλος ἡμέρα 
Υ9]. Οᾶγδβ. ΧΧΠΙ, 248 Εἰ ϑΟΡΗ. 
Αἱ. 618: τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέ- 
ρᾳ φλέγειν. ΤΉΘοΚι. 18, 11: ἃ 
λεύκιππος.. Δώς. Τήν. ΔῊ 98: 
Οασστι 81015. Θα 15 Τπποῦο ΓΘ 1η- 
γϑοῖτβ. . . Ἰονἱβ ΒοΙΠΠβαθ ΘαῈ]8 
ΘΘΟῸΙΡΘΓΕΤῚ ᾿Αἰοδαξοτθιη ἴῃ ΤΘΠΡΊΟ- 
ΠθΙη ἰγϑμθραηῦ. ᾿αροσθῃ ΤΊΡᾺ]]. 
1, 8 οχίγσ.: Αὐτοτῷ οδπαϊδ, ΥΌΒΘ185 
Θασϊ5. ΠῚ6 Ῥθοβθθ ὈθΖθίομπθη 416 
που θουσθριρ' ἀθ5. Τ]ομί8. -. ἠχῇ 
τοῦ Ἰωπύθιη ΟΠ 8}], νρ]. Κα. 11. 48, 
16. Α. 12. Απβδύυμπηηθη (Ὧο5 Ρἄϑῃη 
(898) σχὰτη Βαορίπη (ον ϑομ]δομῦ; 
ΥΕ]. ϑορύ. 268. 086. Τα. 1, 21: ἤδη 
ἐπεπαιάνιστο ὡς ἐπίπλουν. Χθη. 
ΑΠΑΡ. ΤΥ 10. 10, Ὗ; 2, 14: ἐπεὶ δ᾽ 
ἐπαιάνισαν καὶ ἡ σαλπιγξ ἐφϑέγ- 
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ἠχώ᾽' φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 
γνώμης ἀποσφαλεῖσιν᾽ οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 
παιᾶν ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε. 
ἀλλ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ ϑράσει. 
σάλπιγξ δ᾽ ἀὐτῃ πάντ᾽ ἐκεῖν ἐπέφλεγεν᾽ 8595 

εὐϑὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολῇ 

ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος, 

ϑοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐχφανεῖς ἰδεῖν. 
τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάχτως κέρας 
ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὁ πᾶς στόλος 400 

ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν 
πολλὴν βοὴν, «ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε. 
ἐλευϑεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευϑεροῦτε δὲ 
παῖδας. γυναῖχας, ϑεῶν τε πατρῴων ἕδη, 
ϑήκας τε προγόνων νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών." 40ὅ 
καὶ μὴν παρ ἡμῶν περσίδος γλώσσης ῥόϑος 
ὑπηντίαξε, κοὐκέτ᾽ ἦν μέλλειν ἀκμή. 

ξατο, ἅμα τε τῷ ̓ Ενυαλίῳ ἠλάλαξαν. 
τ 917: ἢ σάλπιγξ ἐφϑέγξατο 
καὶ ἐπαιάνιξον καὶ μετὰ ταῦτα 
ἠλάλαζον. - Εν. Ηδτδο]. 880: ἐσή- 
μην ὄρϑιον (ἰααἢ) σάλπιγγι. -- ὡς 
φυγῇ, ὡς πρὸς φυγὴν ἀποκλῖναι 
μέλλοντες (35}0].). --- ΜΙπᾶρι 1468- 
80 Ηρτοα. ὙΠ], 88; ἄα Δ ΌοΥ Ὀ6ὶ 
Αδβοῆ. οἷη Ῥϑύβου τϑαθὺ, 5ὸ Κοῃηΐο 
γὸὺη Οἴθθθη ΖΕ κου θη. ἀον Η6]16- 
Π ΘΠ ὩΌΘΘΒΘΠΘΗ ὙγΘΡά θη. -- παιᾶνα 
Ζιι Αροϊίοι 815 παιήων, ἀλεξίκαπος, 
σωτήρ, τοῖῦ ἄθπὶ Ἠοἴγαϊη ἰὴ Παιάν; 
γ6]. 5888 

Υ. 89ὅ--898. Τοὑχὺ σι α16 ΤΊοτα- 
Ῥοίθ. 448 Ζρίομθη σὰπὶ ΑΠΡΥΠ -- 
πάντ᾽ ἐκεῖνα, 1165 δα! 16 πον ϑ6ιΐθ 
(ἀ6ὺ ΒΘΠ]ΘμΙπΟΒοπ), ΥΡΊ. 200. Ηϑροά. 
ὙΠ, 84: ἐξευγμένου τοῦ πόρου ἐπι- 
γενόμενος χειμὼν μέγας συνέκοψε 
τε ἐκεῖνα πάντα καὶ διέλυσε. ὅὃ0 
0 πάντα ταῦτα, χὰ Ατ. Νιυῦ. 
328. --- ξυνεμβολή ἄα5 Θ] ΘΙ ΟΠ σοιθισο 
Ἐπηβθύσζοη ἃ Ἠπᾶθυ Π80}} ἄθτῃ 
Ῥαοῦθ (ἐκ κελ.). Τα. Π|,. 92: ἀπὸ 
ἑνὸς κελεύσματος ἐμβοήσαντες. 1πν, 
Τρ. Τ. 1406: χέρας κώπῃ προσαρ- 
μόσαντες ἐκ κελεύσματος. 

Υγ. 899--407. ἩἨοτοάᾷ. ὙΠ], 85: 
κατὰ μὲν δὴ ᾿ϑηναίους ἐτετάχατο 

Φοίνικες (οὗτοι γὰρ εἶχον τὸ πρὸς 
᾿Ἐλευσῖνός τε καὶ ἑσπέρης πέρας), 
κατὰ δὲ «Ἰακεδαιμονίους Ἴωνες" 
οὗτοι δ᾽ εἶχον τὸ πρὸς τὴν ἠῶ τε 
καὶ τὸν Πειραιέα. Απᾶρτβ ἄθν ψϑ- 
πρ οἹαπ νυν ὔγαιρο Πιοᾶ. ΧΙ, 18. 
Μιὺ Ἠργοα. βυϊτησηῦ τιῆβοσθ [6116 
(999 1), βοΐοσπηι παύανσθιη δ αθὺ 
αὐζβομθ ΤΙομίου σοὺ οἴποῖ δὐ{]- 
ΒοΏ6η ῬΕΌ]Ιοσ μη. θη] θηῖρσθη ΕἼ ρ6] 
Ῥοβομᾶρθυβ ΠΟΥ ΠΟ δα ὙγΘ] ΟΠ 
αἴ18 Αὐπθποῦ βύαπάθῃ. Υρ]. 410. -- 
παῖδες Ἑλλήνων ΘΡΊΒΟμ6 {Ππαβοῆτοὶ- 
Ῥαπρ' (υἷες ᾿ἀχαιῶν). -- δὲ ἴτπι Ζυγϑὶ- 
ἔπ Θ᾽ θάθ. ἀδγ Αμδρμοτῶ, Κα. ὅ9, 
1. Α. 4. Πρ 59. 1 ἊΣ δ 5 ἡτν, 1 
80: ῬΥῸ 8115 ξοοίβατπθ οὖ ἄθαση ἔθμ- 
ῬΠΒ 8ἃ0 5010 ἴῃ ἀπὸ πϑθ] οϑβθηῦ αι- 
τη] πιτη ἴουθ. - - ἕδος, τὸ ἀγαλ- 
μα καὶ ὃ τόπος ἐν ᾧ ἵδρυται (ΤΊτηδ. 
16χ. ρ]δύ. 5. ν). Επροὺ Ζ. Β. Ὠ1ο- 
Ὥγ8. ΗΔ]. Δπΐ, 1, 47: “Αἰνείας παρα- 
λαβὼν... τὰ ἕδη τῶν ϑεῶν δια- 
πλεῖ τὸν Ἑλλήσποντον. -- ϑήκας 
Αρ. 484. ΒΌΡΆ. Ε]. 89ὅ: ὁρῶ πε- 
ριστεφῆ ἀνϑέων ϑήκην πατρός. ,ΕἸαῦ. 
Τιθρο. ΠΙ. ν. 699 Ὁ: ἤμυνεν ἱεροῖς 
τε ΠΣ, τάφοις καὶ πατρίδι καὶ τοῖς 
ἄλλοις οἰκείοις τε ἅμα καὶ φίλοις. 
Ἡοτιοᾷ, ΤΥ, 191: μαχεσόμεϑα περὶ 
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φύὐϑὺς δὲ ναὺς ἐν νηὶ χαλκήρη στόλον 
ἔπαισεν" ἦρξε δ᾽ ἐμβολῆς ἑλληνικὴ 

ναῦς, κἀποϑραύει πάντα φοινίσσης νεὼς 410 

κόρυμβ᾽, ἐπὶ ἄλλην δ᾽ ἄλλος εὔϑυνεν δόρυ. 
τὰ πρῶτα μέν νυν ῥεῦμα περσικοῦ στρατοῦ 

2 » ᾿ ἰς ᾿ .- ᾿ -» » 

ἀντεῖχεν᾽ ὡς δὲ πλῆϑος ἐν στενῷ νεῶν 
, 9 2 ᾿ 3 ,; 3 ΄ - 

ηϑροιστ, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρὴν. 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμβόλοις χαλκοστόμοις 4τῦ 
παίοντ᾽. ἔϑραυον πάντα κωπήρη στόλον" 

΄ -» ᾿) 2 [ 

ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως 
΄ , ᾿" ς -» ἊΝ κύκλῳ πέριξ ἔϑεινον, ὑπτιοῦτο δὲ 

σκάφη νεῶν, ϑάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ ὴν ἰδεῖν, 
ναυαγίων πλήϑουσα καὶ φόνου βροτῶν. γῶ Γῷ φ 

ἀκταὶ δὲ νεκρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήϑυον, 
» ᾿Ὶ ᾽ ΄, -» - 3 ’ 

φυγὴ δ᾽ ἀκοσμῷ πᾶσα ναῦς ἡρξσσετο. 

ὅσαιπὲερ ἧσαν βαρβάρου στρατεύματος. 
ν δ Ἷ 2, 3 

τοὶ δ᾽ ὥστε ϑύννους ἤ τιν 

τῶν τάφων ἃ. Α΄, - Ατ. ν6Βρ. ὅ88.: 
σοὶ μέγας ἐστὶν ἁγὼν καὶ περὶ τῶν 

ἁπαντων. -- ῥόϑος. (υ61. 590). Ἰ)ϑτὰ 
Ἡ6]]6Π θη. ̓ἰϑῦ Ππ1 56 1Π6 ΡΥ ΟΠ6. Θ1η6 
ΒΘ Κα]θνίθ, ΤΠΘΠΒΟΒΠΟΠμΘ; Ηρτοα. 
ΕΠ 6: αἵ γυναῖκες, διότι βάρβα- 
θοι σαν, ἐδόκεόν σφι ὁμοίως ὄρνισι 
φϑέγγεσθαι..--Ουτί. 1Π, 10: ἰδτὴ 
πη οοηϑρθοῦιμ... αἴτϑατιθ ΘΟΙ68 οταῦ, 
ΘΌΤΩ ῬΥΙΟΥΘΒ. Ῥουβᾶθ Ἰποομα πηι οὗ 
{γι 6 1) Βαδύμ] ΘΥ 6. ΟἸΘΙΠΟΥ ΘΙ. 

Υ. 408 --- 411. 50}01. ΑῬΡΟ]]. ποά. 
ἐ, 1089: στόλος λέγεται τὸ ἐξέχον 
ἀπὸ τῆς πτύχης καὶ διῆκον ἄχρι 
τῆς πρώρας ξύλον. .- ἦρξε, πδοἢ 
Εἰθτοῦ. ΥΠΕΙ, 84. (Π1ο: ΧΙ, 27) 
᾿ΑἸΉΘΙηΪδ5 (ἀδν Βγθαου (68 ἈΒΟΙγ- 
105). 16 Βοβυμαϊθαηρ 468 δίαπα- 
Ῥαπκύοβ 465 πδαθπᾶθῃ, θ] μον πῇ 
αἰον ἔβα]! ομθη βού Κϑῖπθ ΘΙ ηΖ6]- 
ὭΘπ ῬΘΥΒΟΠΘ ἀπ Νδιηθη Κοπηΐ, 
ΘΗ βου οὖ ΖιρΊΘΙ ἢ ἀου μοΠθη ὟΥ οἶδ 
(65. Αθβοῆν]ο5 ππαᾶ νϑυμθα α16 Ἐγ- 
Ὑθρτιηρ᾽ γοὴ ΕἸ ΓΘυ βού. 6 108ὺ (85 
85 Θἷη αἰζίβομ θα ΒΟ Π1ΠὋ γῶν βαρὺ ΑΘ. 
παν πα] θοῦ, ἀαγοῖ φοινίσσης, 5. 2 
γ. 899. ΕἾΠΘ ἔΒΥΠΘ Απαραθαηρ' νοὴ 
ῬουβΟπ]] ΟΠ ΘΙὴ πὸ ἴῃ ἄλλος. Βυδοηγ- 
ἸορΊβομο Υ Θυταϊβοπαηρ; 2 616: (Ὁη- 
δίσιοθομθη: ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλον τὰ 

ἈΒΒΟΗΥΙ,.. ΡΕΒΞ. 2. Απῆ. 

ἰχϑύων βόλον 

ἄλλη ἐπ᾽ ἄλλην. .- δόρυ --ἰ στόλος, 
408. 

Υ. 412-- 490. ῥεῦμα, 88. --- στε- 
νῷ, μεταξὺ Σαλαμῖνος καὶ Αἰγίνης. 
--- γογάογυβαῦ: ὡς ,ἤϑροιστο, ἀρωγὴ 
δ᾽ οὔτις “παρῆν, αὐτοὶ δ᾽ (ΘΙ πμΘ ΕΓ) 

. ἐπαίοντο; Νδομδαύ: ἔϑραυον. 
- ἔμβολον (αμα ἔμβολος) Ξ-- στόλος 
408. - κωπήρη στόλον -- 400, 
δηᾶοΥΒ 815 408. .- [{π4 ἀἴδβα Κι: 
ὙΥΠ Πηρ γασθ. νὸρ θη Ηβθ]]θπθη 
Ῥοηῦύχύ. [)᾽΄16 ΕῸΙρΡΘ ἄδνομ 1δὺ Ρᾶ- 
τα 150}. ἈρΘγοΙ ὺ (ὑπτιοῦτο ὃ). 
-- φόνου --- αἵματος. Υρ]. Αρ. 
69 ἢ, ἃ. Πεογοα. ΥΠΠ, 12 (θη τ 
Ομ] δομῦ Ὀ6] ΑὙ ΘΙ 8101): οἵ δὲ νε- 
κροὶ καὶ τὰ ναυπήγια ἐξεφορέοντο 
ἐς τὰς ̓ ἠφέτας καὶ περί τε τὰς πρω- 

ρας τῶν νεῶν εἵλέοντο καὶ ἐτάρασ- 
σον τοὺς τάρσους τῶν κωπέων. 

Υ. 421- 428. ὅσαιπερ Ἐοβέγιο- 
ἔϊοη σορ πᾶσα ναῦς..- 516 560} 1π- 
Θθπ αὐταί 105 ψὶθ «πῇ ΓΙ ῇβοΠο, 
ὙγΘ]Ιοὴθ τὰ Μηθ]ηθοῦο πθογάθη- 
Ὑγ6 156. σα ΠΟΥ ΖΘ ἤθη τπιπηα τηῖϊὺ ΗδΥρι- 
ἤθη ρσούδαϊοῦ ψυγάθηῃ. Ρ]1η. ἢ. ἢ. 
ΙΧ, 2, ὅ: ἰδηΐα ὑπυηπουιτη. τη] {]- 
πα πο τῦῦ τηϑρῚ] ΑἸΘΧΘΠΟΥῚ ΟἸΘ5515 
Βδαα᾽ 4110 τηοᾶο ατιϑῖη ποβύϊατη ἃ 016 
ΟὔγΙα, ΟΠ ΔΥΠ1ΠῚ ὩΡΊΩΘη δι ν 8, 

5) 
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" » ΄ ᾿ 2 , 

ἀγαῖσι κωπῶν ϑραυμασίν τ΄ ἐρειπίων 

ἔπαιον. ἐρράχιξον, οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ 
κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα, 
ἕως κελαινῆς νυχτὸς ὕμμ'᾽ ἀφείλετο. 
κακῶν δὲ πλῆϑος οὐδ᾽ ἂν εἰ δέχ ἤματα 
στοιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐπαλήσδιμε σοι. 

εὖ γὰρ τόδ᾽ τ μηδάμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 

πλῆϑος τοσοῦτ᾽ ἀριϑμὸν ἀνθρώπων ϑανεῖν. 

ΑΤ. αἰαῖ. κακῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα 
Πέρσαις τε καὶ πρόπαντι βαρβάρων γένει. 

5 -» " ς᾽ “ 

ΑΓ. εὖ νῦν τοδ ἴσϑι., 

τοιαδ᾽ 

ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηκῶσαι ῥοπῇ. 
ΑΤ.΄. καὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίων τύχη; 

λέξον τίν᾽ αὖ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ 
ἐλθεῖν κακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 

ἍΤ. Περσῶν ὅσοιπερ ἦσαν ἀκμαῖοι φύσιν. 
3 » ψυχήν τ᾽ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐχπρεπεῖς, 

» 5." ..3 , Α αὐτῷ τ᾽ ἄνακτι πίστιν ἐν πρώτοις ἀεὶ, 
τεϑνᾶσιν αἰσχρῶς δυσκλεεστάτῳ μόρῳ. 

ΑΤ'΄ οἱ ᾽γὼ τάλαινα συμφορᾶς κακῆς, φίλοι. 

42 

480: 

μηδέπω μεσοῦν κακόν" 435 
2. 2 3 Χ Ξ3 Ἁ ΄ 

ἐπ αὐτοὺς ἡλῦε συμφορὰ παάϑους 

440 

445 
΄, , Ἁ ΙΝ ν᾿ Ἁ 3 , 

ποίῳ μόρῳ δὲ τουσδὲ φῇς ὁλωλέξναι: 

ἔγοηΐθ αἰγθχϑυιῦ: Δ] Υ ΒΡ. 515 ΠΟΙ 
ογαῦ θυδϑᾶθυθ. ΠΟ γ006, ΠΟΙ ΒΟΗΪζα, 
Ομ ἰοἴα, ΠΟῸῚ ἔἸΠαΡΌΥΘ {θυυθηθγ, 
ΠΟ 151 χαΐηα ἐπι αηΐαγ. ΥΩ]. ὟΥ. 
Ε. εοῦου σὰ οτ. ϑεαῦ. 11, 4. 5. 
980 1. Μαββοημαηρκοιῦ ἀπ ὝΜοΙν- 
Ἰοβιρκοῖῦ ἅον ΕΥΒΟΒ]ρθηθη. τιν᾽ 
(424) «αὖ ααθπη] οὐ Ὁ] 1ατη. --  ἐρειπ. 
Ἀρ. 660. -- ἐρραχιζον σαῃῦτνυ πιομύ 
ταθὴν στα Βα6, - Β5 ἀδ5. ΕἸ- 
Βομϑίποη ἀον Νδομῦὺ ("Ε]. Ἐὰν. ΤΡ. 
Ταῦν. 110: ὅταν δὲ νυχτὸς ὄμμα 
λυγαίας μόλῃ; δἃπάθγβ ϑοϑρὺ. 590) 
ἄθιη οἵη Επαθ τηϑομίθ. ἀφείλετο 
γατὺ αἰ θυηθίπριῃ ΟΡ]θοῦ. Ν᾽ ρ]. 5.109. 

Υ. 429-- 484. δέκα, σὰ Ατ. ΝΡ. 
10. --- οὐδ᾽ ἂν... οὐκ ἄν, αἴθ πο- 
ΒϑηῦΠοΠ6. Βραϊηρίποιῦ θα σΠΖΘη 
βαίχοα ψισα ΠΝ ἷ“ιι Απΐαηρ Ὀ6- 
τ ΠΟ ἢ σοιμδοῦ. -- Οάγεϑ. {Π᾿ 
414. ΤΠ ἄλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τοῖς πά- 
ὥὅομεν κακά᾽ τίς κὲν ἐκεῖνα... 

μυϑήσαιτο εςςς οὐδ᾽ εἰ πεντάετές 
γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων ἐξερέοις. 
-- μηδαμὰ -- μηδαμῇ, Ῥτοτη. 520. 
-- πέλαγος, ϑργρ]. 409 Ε Βορύ. 
τῦ8. Ῥτοτη. 746. -- ἔρρωγεν ΞΟΡΆ. 
ΘΟ. Ἐ: 1281: τάδ᾽ ἐκ δυοῖν ἔρρωγεν. 
ΤΎΔΟΗ. 804: ἔρρωγεν παγὰ “δακρύων. 
τ. ΗΙΡΡ. 1888: σοὶ τάδ᾽ ἔρρωγεν 
κακά. 

Υ. 488ὅ-- 440. Βταρο υπὰ Απύ- 
σψγουῦ 16 ἀγοὶ ὙΘΥ86. Αὐολ βοηδὺ ἰδὺ 
ον ῬδγΔ]]Θ]1Β1η 18 ΒΎΟΒΒ (ἦλϑε συμφ. 
πάϑ. ΞΞΞ συμφορὰν ἐλϑεῖν κακ.: 
ϑοπῇ ἘΞ ῥέπουσαν). -- Βπατ. Μορά. 
00: ἐν ἀρχῇ πῆμα, κοὐδέπω μεσοὶ. -- 
δὶς ἄντισ. [6 Υγθιραπρ, 5. ΕΠ πη] οι. 
5. 59. 

Υ. 441--4406. θον ὙΥ ουἱῃ ἄδθὺ σθ- 
ΤᾺ] πθη ῬΘΥΒΟΥ ψιγα σοϑύθισθυῦ, ἀτη 
16 Βραθευύαμπρ' 1τῃτο5 ΕᾺ]]Θ 15. χὰ 6Υ- 
Βόμρηῃ. --- ξυμφορᾶς, Κα. 11. 47, 8. 
ΡΖ 
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ΑΓ.νῆσός τις ἐστὶ πρόσϑε Σαλαμῖνος τόπων, 
βαιὰ, δύσορμος ναυσὶν. 

Χ ΕῚ ΄ , 

Πὰν ἐμβατευει, ποντίας 
9. -- [ὦ ’ 2 

ἐνταῦϑα πέμπει τουὐσδὃ.. 

ἣν ὃ φιλόχορος 

φϑαρέντες ἐχϑροὶ νῆσον ἐκσωσοίατο. 
κτείνοιεν εὐχείρωτον Ἑλλήνων στρατόν. 
φίλους δ᾽ ὑπεκσώζοιεν ἐναλίων πόρων. 
κακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ ϑεὸς 

ναῶν ἔδωκε κῦδος Ἕλλησιν μάχης. 
3 δ ΄ 3 ’ , αὐθημερὸν φάρξαντες εὐχάλκοις δέμας 

ὅπλοισι ναῶν ἐξέϑρωσκον᾽ ἀμφὶ δὲ 
κυχλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ὥστ᾽ ἀμηχανεῖν 
ἰχὲ ΄ ἣ ᾿Ὶ Ἁ 3 -- 

ὁποι τρᾶάποιντο. πολλὰ μὲν γὰρ ἕκ χερῶν 
3 » τ 3 

πέτροισιν ἠράσσοντο. τοξικῆς τ΄ ἀπὸ 

ἀκτῆς ἔπι. 
[χὰ τ] Ἃ “᾿ 

ὅπως, ὅτ ἂν νεῶν 400 

405 

400 

ϑώμιγγος ἰοὶ προσπίτνοντες ὥλλυσαν᾽ 

Υ. 441-- 411. Μουηϊομύπθηρ α6Υ 
400 δα ἀδγ Τηβοΐ Ῥευύξα!θῖα (απ ἢ 
αἰθβου Νάτηθ σῖγα ποὺ ρσοηδπηῦΐ, 
Ζὰ 409) δὐΐσοβίθ!] θη ῬΘυβου ἀαγῸ ἢ 
αὐϊίβομθ Ἠορ θη πηΐθυ ἘἈΝ ταν 
465 Ασιϑύθιθβ; 5. ΒΙΠ]οΙδαπρ; Ῥ. 
ὙΡΊ. Ηετοά, ΥΠΙ, πὸ: ἐς τὴν " 
σῖδα τὴν Ψυττάλειαν, “μεταξὺ Σαλα- 
μῖνός τε κειμένην καὶ τῆς ἠπείρου, 
πολλοὺς τῶν Περσέων ἀπεβίβασαν. 

. ὡς ἐπεὰν γένηται ναυμαχίη, ἐν- 
ϑαῦτα μάλιστα. ἐξοισομένων τῶν τὲ 
ἀνδρῶν καὶ τῶν »αυηγίων, .. ἵνα 
τοὺς μὲν περιποιέωσι, τοὺς δὲ δια. 
φϑείρωσι. 0:95: ᾿Δριστείδης.. 
παραλαβὼν “πολλοὺς τῶν ὁπλιτέων 
οἱ παρατετάχατο παρὰ τὴν ἀκτὴν 
τῆς “αλαμινίης χώρης, γένος ἐόν- 
τὲς ᾿ἡϑηναῖοι, ἐς τὴν Ψυττάλειαν 
νῆσον ἀπέβησε ἄγων, οἱ τοὺς Πὲέρ- 
σας τοὺς ἐν τῇ νησῖδι ταύτῃ πατε- 
φύνευσαν πάντας. 5]. ΡΙαύ. Ατ- 
βύ1α, 9. 

ν- 11’ 1095. ΡῈ Ῥαυβ: 1, 80, 
ῶ: νῆσος δὲ πρὸ Σαλαμῖνός ἔστι 
καλουμένη Ψυττάλεια. ἐς ταύτην 
τῶν βαρβάρων ὅσον τετρακοσίους 
ἀποβῆναι λέγουσιν Ἧς το λ: ΘΌΓΆ. 
ΙΧ. ν». 890: νησίον ἔρημον πετρῶ- 
δὲς. ΑΒ Β010Π6 οἴῃ [160]]πσβαπξθηῦ- 
μα] ἄεβ. Ῥβῃ, ὃς πάντα λόφον. νι- 
φόεντα λέλογχε καὶ κορυφὰς ὀρέ- 
ων καὶ πετρήεντα κέλευϑα (ρτη. 

Ὦγταμ. 19, ὁ ἢ). ὙΕ1]. δῦοι Κυδίϊῃ. 
Τγάρτη. 94 Ν΄: Πάν, Πελασγικὸν 
Ἄργος ἐμβατεύων. Ἐυν. ἔγαρτη. 
(ΠΤ 1Θρ.) 691 Ν.: ὃς πέτρον ᾿ἀρκά- 
δων δυσχείμερον. Πὰν ἐμβατεύεις. 

Βεὶ τ᾽ ἂν ἐκσωζοίατο ᾿ἰεὺ ἂν 
οἷ Πιοϑῦ δ αοὺ οὐ. τϑούδ (χτὲ- 
νεῖτε ὅταν ἐκσώζξωνται), ΜΘ] ΟΠ. ρ6- 
ὈΠΘΌΘη ἰϑὺ ὑγούζαθυη 4685 485 Ζοϊ- 
σψγουῦ τῇ Μοάπβ ἀοὺ οὐ. ΟὟ]. βὐθῃύς 
να]. Κα 64. 17. Α. 4 Ὑἰϑρϑὺ ΠΕ 84. 
17. Α. 1: Οὐδὲ Αβϑιτη]αῦοθ. ὃπ 
κτείνοιεν. . ὑπεκσώζοιεν  -- νεῶν 
φϑαρ. τὰἪ ατυπαᾶθ ρουιομίθί ἴῃ Βο- 
φὰς δ ἀ΄1΄6 ΟΠ, νρ]. Κα. 1]. 
ἘΠ 20: Α. 19. -- νῆσον, Κυ. Τ|. ἘΠ 
8. -- πόρων, 401. τ πο 9: 
τὸ μέλλον 8518. -- ἱστορῶν -- γιγνώ- 
σκων, Ἀρ. 6716. στα. 46. 

Υ. 458---464. κὺδ. ἐδ. ΒΟΙΠΘΥ ΒΟ, 
4. Β. Π]. ὙΙΠΠ, 216: ὅτε «οι Ζεὺς 
κῦδος ἔδωπεν. -- αὐϑ.. Ηοτοά. ΜΠ: 
98: ᾿ἠριστείδης ἐν τῷ ϑορύβῳ 
τούτῳ τῷ περὶ “Σαλαμῖνα γενομένῳ 
τάδε ἐποίεε. - φάρξ. Αὐδβίμμγτηρ: 
(65 Βερυ δ ὁπλέτης. -- δὲ 418, --- κυ. 
χλοῦντο (α16 ΟὙΙΘΟΠΘΠ).. : τράποιντο 
(α18 Ῥουβθυ)... ἠράσσοντο υπα παί- 
ουσι (ἀϊ6 Ομ μθη), ΤΆΒΟΠΘΥ ὟΝ 608- 
561 α685 δα] οὐδ. - πολλὰ μὲν «Ὁ. 
τέλος δὲ, ἐκ χερῶν... τοξικῆς τ᾽ ἀ. 
ϑώμ. (ἔππι. 182). ἅπαν οὐὔξοιι 

ΡῈ 
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τέλος δ᾽ ἐφορμηϑέντες ἐξ ἑνὸς ῥόϑου 

παίουσι, κρεοχοποῦσι δυστήνων μέλη, 
ἕως ἁπάντων ἐξαπέφϑειραν βίον. 
Ξέρξης δ᾽ ἀνώμωξεν κακῶν ὁρῶν βάϑος" 
ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, 
ὑψηλὸν ὄχϑον ἄγχι πελαγίας ἅλός" 
ῥήξας δέ πέπλους κἀνακωκύσας λιγὺ, 

πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι 
ἴησ' ἀκόσμῳ ξὺν φυγῇ. ’ ξ΄ τοιανδὲ σοι 41 

πρὸς τῇ πάροιϑε συμφορὰν πάρα στένειν. 
ΑΤ. ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ᾽ ἔψευσας φρενῶν 

Πέρσας" πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν 

κλεινῶν ᾿ἀϑηνῶν εὗρε, κοὐκ ἀπήρκεσαν 
οὺς πρόσϑε Μαραϑὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν" ἀτῦ 
ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοκῶν 

ἀϊθ Ἠβθ]]θπθπ Απίδηρβ (88 Ἃ(δὺ 
ἘΘγΠ6) ν᾽ ου]αθῦύθ ἀασσοῦ ϑἰθιην ἅττα 
ππα ΡΙΘΙ] ΒΟ 556; ΒΟ] 1ΘΘΒΠ]Ο ἢ ΔΘ. 
τὐϊοκύθη 5186 θη Ῥϑύβούμ δ θη 
ΠΘῚ0 ὑπᾶ ΒΙΘΌΘη 8116 π]θάθυ. --- 
παίουσι κρεοκοπ. (Εν. Ογο]. 8558: 
μρεοκοπεῖν μέλη ξένων), 420. -- 
ἕως, 428. 

Υ. 4ρ6ὅ--411. Ξέρξης κτλ. (πᾶ 
509, γρ]. 251. 258), τῃϑ] θυ βοπ6 Αὐ- 
γυύμτηῖθ, θύρα)" 11. 5. 482, 
ΑΕ 16 Νηρ ἀν ὦ {τξϑρ᾽ τηῖὖ 
ἀασὰ Ὀ61Ὶ ἀδδ5 ἐδ ΕΠ Ζθ]πθ. σο- 
το ὔ]ρ 1π5 Οἷγν 1810. --- γοῃ ψὸ 
8τι8. ΟῚ 485 ΡΌΏΖΘ ΠΙΘΘΥ ΒΘ’ θη Κομηΐο. 
εὐαγῆ 61] ἐὰν ἀδ8 ὅϑῃθῃ (εὔοπτος, 
ἨΘ5Υ6}.). Ὑγ16 Εϊρροκυ. βῶη. στοῦ. 
ταῦ. ΠΡ Ι. οἵ ὄρϑριοι περίπατοι. 
τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν κοῦφα τε καὶ 
εὐαγέα καὶ εὐήκοα παρασκευάζουσι. 
ΒΕ ΡΙαῦ. Ιμορρ. ΧΙ]. ». 9ὅ2 Α. 
θη εὐαγέστερος ἴτὴ Οδσοηβαύ Ζιι 
σπκοτωδέστερος ππᾷ ἀσαφής. ΑΘΠη- 
10}. ὍΘΙ αὐ. ΤθΙομύθση. οαθοῦβ ππὰ 
Βα τι5. ΦΟῦΙ νΊΒ00 ὉΠᾺ ῬΔΒΒΙΨ ΒΟ, -- 
ὥχϑον, Ἡετοά. ΥἼΠ, 90: κατήμενος 
(Χουχθθ) ὑπὸ τῷ οὔρεϊ τῷ ἀντίον 
Σαλαμῖνος, τὸ καλέεται Αἰγάλεως 
(ΕΒ. ΕΒ. 51. 5. 228 ἔ, γατῦ Αὐτη.). ϑ'θῖη 
δίφρος ἀργυρύπους ἢ6] θη ἨΘΙ]]ΘΠΘη 
ἴῃ α16 Ἠδπαθ πηὰ Ὀοΐαμα 5100 δαΐ 
ἋοΥ ΑΚΥΌΡΟΒ νοὰ Αὔμπθῃ πηΐον ἄθη 

ἀριστεῖα τῆς πόλεως (Ιλοπιοβίῃ. 
ΧΧΙΥ͂, 129). --- ἀνακωκύσας... πα- 
ραγγείλας .. ἵησι, 842 ἶ 820 ἔ. νρ]. 
Ζῃ. Ἀτ᾿ Οἷς 997. Καὶ ΠῚ ΒΒ. τη 
Α. 2. -- παραγγείλας ἐθοΠ 50 σοι 
ἄθῖη. ΔαρΘ Ὁ ΠΟΚΊΠΊΟΠΘα. Οοτησηδπᾶο 
γοῦ Μυπᾶ χὰ Μυπᾶθ (Ηροιτηβδίῃ, 
1πᾷ. Τ|6Ρ61]. 5. 42). θη Ιπμ8]} 
ἀΘββθΊῦθι σὴθὺ ἕησι, ἀθββθῃ Ὁ ]θοῦ 
τὸ στράτευμα ἰδ. -- ἄφαρ Βοιηο- 
ΥἼΒ0η. 888 ΧΘΥΧΘΒ βϑ] υϑὺ διοῃ 416 
ΕἸαομῦ ΘΥΡΥΙ 1ϑῦ ΠΣ Ἰπαϊτθοῦ δ - 
σοαραίοί. , ΟΘΌΥΙΡ ΗΒ Ηθοτοά. ὙΠ| 
118: οἵ ἀμφὶ Ξέρξην ἐπισχόντες 
ὀλίγας ἡμέρας μετὰ τὴν ναυμαχίην 
ἐξήλαυνον εἰς Βοιωτούς. 

Ν. 4712--419θ. δαῖμον 848. χιι 
Ατὐ. Νὰ. 1204. δαίμων πο ἄογ αοὐΐ- 
ποῦ θῖπθ ΠΟΥ ΓΘ Ά]10η6 ἘΠ Πρ Θηβομ δῇς 
οὔον Ηδπα]αηρ' ΖΡ ΘΒΟΠ]ΘΌΘΗ. νιγα. 
-- ΚΌΡΗ. ΑἹ. 1891: καί μ᾽ ἔψευσας 
ἐλπίδων πολύ. -- Ηςτοά. ΜΠ 8: 
μέλλω ἐπε ἐλᾶν “στρατὸν διὰ τῆς 
Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἵνα ᾿ 48η- 
ναΐους τιμωρήσομαι ὅσα δὴ πεποι- 
ἥκασι Πέρσας τὲ καὶ πατέρα τὸν 
ἐμόν. --- οὺς ἀπώλεσεν, 68 ὙΓΆΓΘῚ 
0400, Ηοτοά. ΥἹ, ΤῊΝ ἐἰήκαν ἀντί- 
ποινὰ (θυσα. 908) πράττειν, εἶσπρ., 
ἀπαιτεῖν, οχίροτθ, πο. 811. Ἐπτα. 
628 ἢ, - - δοκῶν 188. ε 



ΠΕΡΣΑΙ. 

τοσόνδε πλῆϑος πημάτων ἐπέσπασεν. 
σὺ δ᾽ εἰπὲ. ναῶν αἵ πεφεύγασιν μόρον, 
ποῦ τάσδ᾽ ἔλειπες᾽ οἶσϑα σημῆναι τορῶς: 

“Τ᾽. ναῶν δὲ ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην 
κατ οὖρον οὐκ εὔκοσμον αἴρονται φυγήν. 

᾿ 2 ς } ᾽, νΝ Ν 

στρατὸς δ᾽ ὁ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν χϑονὶ 
΄ 2 ο ᾿ 3 ᾿ » , διώλλυϑ'. οἵ μὲν ἀμφὶ κρηναῖον γαᾶνος 

δίψῃ πονοῦντες, οἵ δ᾽ ὑπ ἄσϑματος κενοὶ 

09 

480 

διεκπερῶμεν ἔς τε Φωκέων χϑόνα δῦ 
καὶ ΖΔωρίδ᾽ αἶαν, Μηλιὰ τὲ κόλπον. οὐ 

Ν » ΄ 3 » ἘΦ Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ 
2 » ς -» - 2 ""- 

κἀντεῦϑεν ἡμᾶς γῆς 4χαιΐδος πέδον 

χαὶ Θεσσαλῶν πόλεις ὑπεσπανισμένους 

βορᾶς ἐδέξαντ᾽ " 
δίψῃ τὲ λιμῷ τ᾽ 

ἔνϑα δὺ πλεῖστοι ϑάνον 490 

ἀμφότερα γὰρ ἠν τάδε. 
Μαγνητικὴν δὲ γαῖαν ἔς τε Μακεδόνων 

ἴ, 3 3 Εν; ,ὕ ’ 

χώραν ἀφικόμεσϑ'᾽, ἐπ᾽ ᾿Δ“ξίου πόρον. 

Υ. 480-- 487. ναῶν δέ, [ΟΥΠ16]] 
βϑι ϑυδπα!σθ Δηγθιμθηρ ἂμ 616 
ἔυπουθ Τυθ]ππρσ (ν. 471), ἀΌΘΥὺ 
ΠΝ ΑἸ]δ85 γοη Αἴοββαβ ΒΎΔΡΘ. -- 
κατ᾽ οὖρον ϑερύ. 690. 516 Ῥοπανσθη 
ἄθη σὐπβύρθη ὙΥ̓Ίμα σὺν ΕἸ πομύ. --- 
οὐκ εὖ. φυγ. 422. 410. [)85 πίον 
Μαιάομῖοβ ἴῃ Ηθ]]85 συ Κρ 6 Ό116- 
Ῥθπθ ρον Ὀ]οιθῦ, ἀτὰθ ἄθη Εη- 
αὐ ῖκ ποῦ ὩὈΖαΒΟ γῇ μθη, ΒΊΟΥ 
(ΕΊ. γ. 196 ΠΠ)ὺ υπου δ μηΐ. --- κρην. 
γάνος ἸΒΌΘΠΟΘΥ (0611, 61ὅ. Εἰπιν. 
ΒΌΡΡΙ. 1149: ᾿σωποῦ γάνος. πονοῦν- 
τες ἀμφὶ 5106}: ΔΡταποπ τὴ ΕΠ 
(1.611 (το Δα Πἀπηρ). δορί. 848: 
μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν. - ΝΥν 
ΘΠ ΘΥμι (616 ΙΣ πιομὺ ἀογῦ ἸΠΒΘΙῚ 
Τοα ἔθ πα 6) Ζορθη γσοπ βομνογαίῃ- 
γηϊρκοῖν ουβοπόρι ποῖύου. ΝΘΟΙ ἔν 
τὲ Βοιώτ. χϑονὶ ἰδοῦ πιομὺ ἐοτίρο- 
ἴδθτοι ἔν τε Φωκέων (Θεσσαλῶν 
Ἀτλ.) χϑονὶ, βοπαᾶθιη 616 ΓΠΘΙ]πηρ' 
π80} Οδυ ΠΟ Β]κοῖύθη, ττὰ ΕἸηὐδηρ- 
Κοιῦ σὰ γϑυτηθίάθῃ, σϑκγθαχὺ ἀαγοῃ 
416 Ἐχϑ]πηρ ἀοΥ ἘΣ] ΘΌΠ͵586 (1,6- 
ὈΘΩΡΙΘΙ θα ὑπαὶ ϑύθυ θη, υϑυβο16- 
ἄθηθ Τοἀθθασβθομθη). )6γ ΠοΚ- 
Ὑγ6ρ᾽ Ὑγ81 ἀθυβ6 106 ψὶ6 ἀοΥ Ἠρυνθρ: 
ΤΉ ΘΒΒΘΠ16η, 6485 τη8]Π150η6 Οδριοὺ 
(ΤΠουτη ΡΥ ]6η), Π)οΥ15, ῬΏΟΚΙβ, Βοο- 

οὔϊθῃ, Αὐἰκῶ. -- Ηογοά. ΜΉ, 198: 
πρώτη πόλις ἐστὶ ἐν τῷ κόλπῳ 
(άθτα ΤΩ Β]Π1Β50Π6Ὲ). . ἀἀντικύρη᾽" παρ 
ἣν ποταμὸς Σπερχήϊος ῥέων ἐξ 
᾿Ενιήνων, ἐς ϑάλασσαν ἐκδιδοῖ. 

Υ͂. 488- 491. ϑδίταῦ. ΙΧ. Ρ. 429: 
ἔχουσι τὰ μὲν πρὸς Εὐβοίᾳ καὶ 
Θερμοπύλαις Πηαλιεὶς καὶ οἵ Φϑιῶ- 
ται ᾿ἀχαιοί, τὰ δὲ πρὸς τῷ “ΤΙηλίῳ 
Μάγνητες. ΟῚ. 10. Ρ». 488: ἡ “Ἅλος 
Φϑιῶτις καλεῖται καὶ ᾿ἡχαιϊκή. 
ἈΑομοῖω (Φϑιῶτις) ἀοΥ 5 ϑυ]ποηβϑέθ 
ΤῊ611 ΤΉ ββ]θηβ. -- ὑπεσπανισμ. 
Το ΘΟ. ο:. ΕΘτΟα: Ὑ{1Π 118: 
καὶ τῶν δενδρέων. . τὰ φύλλα 
καταδρέποντες κατήσϑιον ἘΠῚ τ ῦ- 
τα δ᾽ ἐποίευν ὑπὸ λιμοῦ" ἐπιλαβὼν 
δὲ λοιμός, τε τὸν στρατὸν καὶ δυσεν- 
τερίη κατ᾽ ὁδὸν διέφϑειρε. «αβύϊη. 
Π, 18, 12: τηπ]ζουατη ἀ1ΘΥ 1} ἹΠΟΡΪ8, 
οοπέγακοταῦ οὖ Ῥϑβϑύθιη, ἰφηΐδατϊθ 
Τοϑαϊῦαβ τπουϊθηθιατη ἔπιῦ ταὖ νἱδθ 
ον Υθτ5. πη] θγθηύμι οο. Οτο8. 
ΠῚ 10: Ἰάρθοῦθ, ἴϑτηθ δὸ τηϑῦπ αἰβίω- 
Ῥαθγαηῦ. 

Υ. 492-- 499. ἔς τε Κι. (11.) 68, 
9. Α. 2. -- ἄξιος, ΜεκθαοΠΙθηΒ 
Ἡδαρύβέίγοτα ἀπα Οβύρυθῃζα σοὺ ΡὮ1]- 
ΡΡ 1, τοῦ βομσιοησοιι [Π606τ- 
βαρ; Βθδ]θμο." 1, 2. 5. 2204. -- 



τ0 ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

Βόλβης ϑ᾽ ἕλειον δόνακα, Παγγαῖόν τ᾽ ὄρος, : ῃ 
Ἡδωνίδ᾽ αἶαν νυκτὶ δ᾽ ἐν ταύτῃ ϑεὸς 490 

χειμῶν᾽ ἄωρον ὦρσε, πήγνυσιν δὲ πᾶν 
δ, ιν -» ΄ Χ , 

ῥεεῦρον ἀγνοῦ Στρυμόνος. ϑεοὺυς δέ τις 

τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ, τότ᾽ εὔχετο 
λιταῖσι, γαῖαν οὐρανόν τε προσκυνῶν. 
ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεοκλυτῶν ἐπαύσατο 800 

στρατὸς, περᾷ κρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον᾽ 
χὥστις μὲν ἡμῶν πρὶν σκεδασϑῆναι ϑεοῦ 
ἀκτῖνας ὡρμήϑη σεσωσμένος κυρεῖ. 
φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος 
μέσον πόρον διῆκε, ϑερμαίνων φλογί" ὅ0ὅ 

πῖπτον δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν᾽ εὐτύχει δέ τοι 
ὅστις τάχιστα πνεῦμ ἀπέρρηξεν βίου. 
ὅσοι δὲ λοιποὶ κἄτυχον σωτηρίας. 
Θρήκην περάσαντες μόγις πολλῷ πόνῳ, 
χὰ 3 ΄ 2 ’ 

ηκουσιν ἕκφυγοντες, οὐ πολλοί τινες, 510 

ἐφ᾽ ἑστιοῦχον γαῖαν ὡς στένειν πόλιν 
Περσῶν, ποϑοῦσαν φιλτάτην ἥβην χϑονός. 

Βόλβη, στοββοὺ Τιϑηᾶβθθ ἴῃ Νυράο- 
ΠΊΘη, Ὀβθ]10η) σοὰ Τ ΘΒ58]16 πη, σγοὶῦ- 
Βϊπ νοῦ αι δα ἸΉρΘθδη, 8. 
ΘὈαβ. 5. 2428. -- Παγγαῖον πογᾷ. 
ὙγΘβ 10} γότη ΒΟ]ΌΘ5Θ8, Ὀ61 ῬΆΣΠΡΡΙ, 
ΖΤΊΒΟΠ ΘΙ Οὐ ΤῸ ἢ απὰ Νρβύοβ, ψ116 
465 ΕΔοΠου]απα. -- ταύτῃ Ὑ7Ὸ Ὑ111 Δ 
ὔγγγηομ δη]δηρύθη. --- ἄωρον π8 0 ἢ 
θη ΝΙαβββδύαθθ νοι Ηδ81185. {6 ὈΥ] ρθη 5 
ἴαμα ἀ16- Βομ]οιῦ Ὅ61 ϑϑ] δ 15. ἃ Τὴ 
20. Βοθράτγοιηϊοι ὐαθῃ (προ ίθην 10. 
ϑϑρῦ) πὰ Χρῦχθθ Ὀγϑαοῃύθ δαυΐ 
ἄθιὰ Ηριίσηνοσθ νοὴ ΤῊ 6588 }16 8 
15 συτη Ηθ]]οβρουῦ 45 Τὰρε (ΗΠ το. 
ΝΠ|, 11). --- δύγσγιπου βϑαθαξθηα 
ὈΒΌΠΟΗ νομ Αχῖοϑβ, ΌΘΥ Ὑγθβ 10 ἢ ΟἹ. 
Ῥαδηρδῖοβ πα ΕΔοπου]αηα. - ἁγνοῦ 
ῬΘΥΒΙΒΟ ὃ Ηοτοά. Ι, 188: ἐς ποτα- 
μὸν οὔτε ἐνουρέουσι οὔτε ἐμπτύ- 
ουὔυσι, οὐ χεῖρας ἐναπονίζονται, οὐδὲ 
ἄλλον οὐδένα περιορῶσι, ἀλλὰ σέ- 
βονται ποταμοὺς μάλιστα. --- οὐδα- 
μοῦ π.}10 ἸοοΟ (πυπη6 γ0) ΠΘΌΘΙΘ ; 
ΞΌΡΒ. Αηὐ. 188: τοῦτον οὐδαμοῦ 
λέγω. 

Υ, 5800--οη. 1. ΧΧΙΠῚ, 257: 
ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠώς. ἨΗοτοά. 

ΥΙΠ, 22: “ἅμα ἡλίῳ σκιδναμένοω. --- 
πρὸ τοῦ ἥλιον ἀνατεῖλαι καὶ τὸ πε- 
πηγὸς ϑερμᾶναι, 8680]. Α. --- Εἰ 
ὙΌΙ ΟἼΘ685 α16 Ἰούχθθ Οϑίβῃυ ἀ16 518 
Ζὰ Ὀθβύθμθη πδύξοῃ. --- διεέημι α15- 
801γο. -- Ευτ. ΙρΡΒ. Τ. 914: βίον 
ἀπορρήξειν ϑανών. ΟΥ. 864: διὰ 
σιδήρου πνεῦμ ἀπορρῆξαί με δεῖ. 

Υ. δ08--ὅ14. Θρήκην κτλ., 0 
ἀοὺ  δὺ8 βομ]θρρῦ 5108 το βδχη ΟΠ 
ἄρον 6116; 5. 4θῦ. -- οὐ πολλοί 
τινὲς Ὑ6]. Ηϑοτοά. ΥἼΙ, 11ὅ: Ξέρξης 
"Μαρδόνιον ἐν Θεσσαλίῃ καταλιπὼν 
αὐτὸς... ἀπικνέεται ἐς τὸν πόρον 
τῆς διαβάσιος (ΗΘ]1Θϑρομῦ).. ἀπά- 
γῶν (τη ΠΔΘΗ Αβῖθῃ ΒΘ ΕΠ Θ Πα) τῆς 
στρατιᾶς οὐδὲν μέρος, ὡς εἰπεῖν. 
θθηπ α16 Θ0000 Μ. σψϑομο Μαι- 
ἀομῖοβ παΐοσ Αὐϑαθαζοβθ ὈΪ8Β 8ἃπ θη 
Ἠρ]]θθροαῦ πηϊύρθβομιοκῦ παὐίθ 
Κρηγύθη ΠΟΥ ἀπῷ (10. 126) υπᾶ 
Ὑγασθ ΠΟ Ὀ61 ΡΙαὐδ, 40000 Ν. 
βύασις (ΠΡ. [Χ, 66). - ἑστιοῦχον ϑορῦ. 
18. ϑορ!. Δα. 1088: ἑστιοῦχον εἰς 
πόλιν. -- πόλιν Λοο. ἀ65 Βαθ]θοΐδ. 
--- Ιοὺ ὙΥΔΒυμοῖῦ, ὩΌΘΥ πἰομῦ 16 
σϑῃζθ, 829 Ε, -- ϑεός, ἀυγΟἢ βοῖπθ 



ΠΕΡΣΑΙ. ΤῈ 

ταῦτ ἔστ᾽ ἀληϑῆ᾽ πολλα δ᾽ ἐκλείπω λέγων 

κακῶν ἃ Πέρσαις ἐγκατέακηψεν ϑεός. 
ΧΟ. ὦ δυσπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς 51 

ποδοῖν ἐνήλου παντὶ Περσικῷ γένει. 
ΑΤ. οἱ ᾽γὼ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ" 

ὦ νυκτὸς ὄψις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, 
ὡς κάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας κακά. 

ὑμεῖς δὲ φαύλως αὔδ ἄγαν ἐκρίνατε. 520 

ὅμως δ᾽ ἐπειδὴ τῇδ᾽ ἐκύρωσεν φάτις 
ὑμῶν, ϑεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασϑαι ϑέλω" 
ἔπειτα γῇ τε καὶ φϑιτοῖς δωρήματα 
ἥξω λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴκων ἐμῶν᾽ 
ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις. 
ἀλλ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εἴ τι δὴ λῷον πέλοι. 
ὑμᾶς δὲ χρὴ ᾿πὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις 
πιστοῖσι πιστὰ ξυμφέρειν βουλεύματα" 
καὶ παῖδ᾽, ἐάν περ δεῦρ᾽ ἐμοῦ πρόσϑεν μόλῃ; 
παρηγορεῖτε, καὶ προπέμπετ᾽ ἐς δόμους, 580 

μὴ καί τι πρὸς κακοῖσι πρόσϑηται κακόν. 
ΧΟ.ἀλλ ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν Περσῶν 

τῶν μεγαλαύχων καὶ πολυάνδρων 

ΘΠ απρ ἄθη το]σιῦβθη (ἀθϑιοἐβ- 
Ῥαπκῦ πϑομαγ  ΚΊ10 ἢ ΠΟΥ γου ΒΘ 6 πα. 

Υ. δ18--ὅ20. δυσπόνητε ὅ80}0]. 
Α: χαλεποὺς πόνους ἡμῖν ἐμποιή- 
φας. -- ἐνήλον ᾿Ἰπδυ]ξαβθϊ; νρ]. 416 
Κυτύ. Βϑιμθυκαπρθη. --- οὐ γὼ τ. 44. 
-- γυχτὸς ὄψις ἐνυπν. Κύῆ. 41, 9. 
Ἀ, τ. -- ἐκρίνατε 226. Αἴοββῶ παὺ 
416 ὑγοβι !!οηθ βοΐ ἄἀθν Πϑαΐαησ 
65 ΟΠΟΥΒ ΘαΒΒΟΠ]Π]ΘΒΒΊΟΗ δαΐσοίαθβδῦ 
ἘΠῚ ΘΠ] έθη. 

Υ. ὅ21--ὅ206. ἐκύρ. φάτις 221. 
““ὍὉ22 ὙρΊ. 9106. -- 28 --- 920. -- 
Ατ. Νὰ. 806: οὐρανίοις τε ϑεοῖς 
δωρήματα. Κρ]. 981. 1041. -- Α]5 
Ὁ βομθηκΚ οἷπθθ πέλανος (204). 
Αὐβέηγαπρ' ἀοὺ δηΐβηρΊοΠ6 πη ΑὉ- 

 ΘΙΟη (229), σποτῶη Αὖ. ἀσγοῃ α18 
2 Ἰβομθηΐγασθη 280 Εἰ ἀπ ἀδ5 
Αὐδγοίθη ὧθ5 Βοΐθῃ σνουμίπαουὺ 
ὙΓΟΥΘῺ πγαγ. ὥνατ Ἰζοιητηῦ 516 ἀἃ- 
Τοῖῦ σὰ βρξδ: ἀοο ἢ Β1ΠῚῸ 685 ντϑ]] ον 
Τὰν 416 Ζυκυη, -- Οὡς ἐπ᾽ ἐξειρ- 

γασμένοις ὈΥΘΟΒΥ]ΟΡΊΒΟΙ ; νο]. Οο. 
139. ϑορἈ. Αἱ. 811: τέ δῆτ᾽ ἂν ἀλ- 
γοίης ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις: Ἠοτοά. 
ΨΠΙ, 94: ἐπ᾽ ἐξειργασμένοισι ἐλ. 
πεῖν εἰ τι Κα [θ5; 1. Δ: 10: 

ὙΌΡ 27. 681. πιστοῖσιναιν ἀπ Τη6] - 
πρὶ Ηδαβο; Βοτγαΐαπρ' δαΐ ἐγ Υ6 
Βονγοῖβ ἴῃπυθ ὑγθαθῃ (ΘΒ ΠῸΠΡ᾽, 
Αὐβϑιομῦ δυΐ Καπρσο. Υ. 629 ϑηΐῦ- 

Βρυϊομ ἅοθς Βαὰ 465 βι888 ἄθπὶ 

ἷΖόρουπᾶθῃη Τοπθ ἀν ϑάθμάθῃ. -- 

πρόσϑηται κακόν, τηὰπα8 510] ἴπξο- 
τ Πᾶο. 

Υ. ὅ82--ὅ41. Αἴοθθα ἀπᾶ ἀδΥ 

Βοίε δῦ. Ὦγοϊ δπδρϑβθβομθ Ηγρου- 

τηθύτα, Ζζαᾶτη ΑΒΘ 886 65. θυβῦθῃ 

Ἐραιβοάϊοπ ἀπᾶ σὰν ΕἸπ]οϊδαμρ 4168 

ούβέθπ ϑιἰαβίπθομ. 91]. ὙΥδβύρμδὶ " 

1. 5. 44 ΠΡ .Β οεϑίθ᾽ ϑγϑύθιῃ 

βρυϊομύνομ θυ ΤΥΔΌΘΥ 1 Ὑγ610}}0 Ὧδ5 

Θάμι76. ῬΟΥΒΊΒΟΠ86. ΠΘΙΟΒ ἀατοῖι α18 

βοὴ ΝΑ γομῦ ροϑυϊγχῦ ιϑῦ; 

ἅὯδα5 σποῖδο ποῦ ἴθ ἀἴθθοσ ΒοΖίθ- 



ΤΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

στρατιὰν ὀλέσας 
ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿4γβατάνων 

πένϑει δνοφερῷ κατέχρυψας. 
πολλαὶ δ᾽ ἀμαλαῖς χερσὶ καλύπτρας 
χατερεικόμεναι 
διαμυδαλέοις δάκρυσι κόλπους 

τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι. ὅ40 

αἱ δ᾽ ἁβρογόοι Περσίδες ἀνδρῶν 
ποϑέουσαι ἰδεῖν ἀρτιζυγίαν, 
λέχτρων εὐνὰς ἁβροχίτωνας. 
χλιδανῆς ἥβης τέρψιν, ἀφεῖσαι, 
πενϑοῦσι γόοις ἀκορεστοτάτοις. ὅ45 

3 Ἁ Ἀ , - Ἂ ; 

κἀγῶ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων 

αἴρω δοκίμως πολυπενϑή. 

μπαηρ ἸΠΒΌΘΒομάθσθ 85 ὙΘΙΌ]10Π6 
Οεβομ]θομῦ (γυναικοπλ. ὅμιλος, 122), 
665 αὐτο α16 Οδἰίηποη ἀονὺ Οϑἴα!- 
Ἰθηθη ΠΟΥΟΥ (ΥὙρΡ]. 68 ἔ 122 Ε΄ 289. 
19 4, απα 5ο )1οβϑϑὺ τοϊὺ ἄθιη α6- 
ἀδηκοη ἀδὲθ ἃ00} αοὺ ΟΠοΥ (χα- 
ΘΊΘΙΟΗ ἀοὺ ψονυίγοίου 6. ΘΎΘΙΒΘΠ 
Μαϊου) ἃῃ ἄθτη 8]]Ο ὍΘΙ ΘΙ Π 61. ΞΘ Ο,ΤΊΘΥΖ 
ὑπ 1] πΠΘἤτη6, ὑγᾶβ ΘΓ ἀθηη ἀπ Ὸ ἢ 561Π 
116α Ῥευμευρε. 

Υ. ὅ82---ὅ86. Ζεῦ βασιλεῦ Αρ. 
8ῦδ. χὰ Ατ. Νυῦ. 2. --- Π16 Οδῃία!- 
Ῥαμπκία ἀ65 Πθίοηβ ψ60 16. 117 ἢ. 

Νν. ὅ81τ--ὅ40. τ σἱ6]6 ἘὙδθη 
Ξ:πα ἀδαστοι ἴῃ ὑϊοῖθ Βούν 0155 
νογβϑύσὺ. Ἐὰν. Ηθυϑο]. Τ6: τὸν γέ- 
ροντ᾽ ἀμαλόν. - - κατερειί. (1000) 
γ6]1. 125. ΘΆΡΡΟ ἦν. 617: καττύπ- 
τεσϑε, κόραι, καὶ κατερείκεσϑε χί- 
ἘΡΙΣΝ: -- διαμυδαλέοις ῬΘΥτη8 6 1615, 
τηϊύ δἴπθη ἰτοπθ σὸὰ ΤΉγἕΠΘΗ. 
- ᾿υμρἕον Ομαγακίου (65 ΒΚ ΠΏ ]π8- 
865 αὑτό βίασκθ δ ουγθίαμρ (165 
Ὁ-ἰιαυΐθ. ρ]. ὅ46. α. 468. 

ΜΗ 041-- δ41. ἄνδρας ἀρτιγά- 
“μους, νεογάμους. - ἀφεῖσαι ροπΐ- 
δ 10 ἀθη αταμα γοη ποϑέουσαι, γ9]. 
408. -- καγὼ δὲ (261) αἴρω ἴσῃ 
ἔγαρθ υἱῦ (30}0]. βαστάζω, φέρω). 
ἈπαΘΙΒ Ατ. ἤδη. 8117: ὅπως ἀρεῖς 
τὴν Σώτειραν, ΜΟΙ ΘἸΠΘΠ ῬΥΘΙΒ6η- 
ἅδῃ 11646. ὙΥ  οκΊθῖ θοῦ 65 δα 
αἴθ μβοῖθ Τομπαγὺ ἄθὺ ἄχη. -- δὸ- 
κίμως (81) πολυπενϑῆ Ὑ616 (16 νϑιδ) 

Ταούποβατη. ὙΥ̓βοκ] οί: ὀρϑῶς, ἐτύ- 
μως, ἴπ δυΐ οι σου ὙΥ δἰ88. 

Υ. δ48---ὅ67. τὰ ουβύθῃ θυ ἀτγοὶ 
Θύγορ μθηρθατθ (ᾶῳῷ ὈΡ 60) σψογάθη 
ασοὶ (Καίβ! κί.) ὑγσοομξβομθ Τοίγα- 
Ῥοάϊθη τηϊῦ τηϑὶβὺ (γ6]. 559) ἸΒΏΡῸΥ 
ΑΔ ΚΥΤΙΒῚΒ. ὉΤΒΟΏ]ΟΒΒΘη. ΟἀΌΤΟΗ συγοὶ 
(Καΐα!.) ἴσοοβ. Ἡθχαροάϊθη (αϊ6 
ουὐβδύθ τη ὥυΠΚΟΡΘΙ, α16 χυγοῖδθ τηϊῦ 
ΑΠΘΚστιθ15). θη ϑΟΒ]υ85 ὈΠᾶΘπ 
ψιθᾶθυ αὐτοὶ (Καξα οί.) ὑγοομ 1506. 
Ῥοίσαροαϊοα. (ομπθ ΑΠϑΚυυβ18) ἀπᾶ 
061 ῬΠογθκνυαΐθθοθ. 16 Βέσορῃθ 
βούχὺ β5ῖοῃ. (ἀσγοῃ ΚΞ ΠΚΟΡΘΠ) Ἰδπρ- 
βϑτη ἴῃ Βουθριησ. [πΠη8]Ὁ: 50. ἰδὲ 
ἄθημ Ῥροιβῖθη ἀαγτο ΧΟΥΧΘΒ ΒΘΙ ΠΥ 
Μἅπμηου Ὀουααθύ. {πὸ Ῥδγθῖοξ 
Καπὶ ἀρ ἀθυρΊ]θιοηθη ποῦ γου. 
- Ὑοβύρμαι (Ρτοϊθροσαθηδ, σὰ Α8. 
5. 188) νϑυ ῃθι]ῦ δη Β 16 γϑὺβ 4 υπὰ 
{-- 9, ἀδ5 {ΠΘΡυῖσθ δὴ Α. 
Βορύ. 880: βοᾷ δ᾽ ἐκκενουμένα 

πόλις. -- ρΟἸδΙομΠ οὐ ἀθ8 ϑ'αθ]θοίεξ 
(Ξέρξης, αοροηβίν. νᾶες) Ὀ6Ὶ ἄθῃ 
θα ρορθηρδβθύζθθῃ Ηδπαϊαπρεπ(άγα- 
γεν... ἀπώλεσεν), γΡ]. Ἐὰν. ῬΒΟΘα. 
1089: ἕν ἡμάρ μ᾽ ὠλβιο᾽, ἕν μ᾽ ἀπώ- 
λεσεν ἀπ θ65. Ονἱά. Βαβῦ. ΤΡ ΟΘΡΩΣ 
ἀπ ἀἰθ5 ΕΔ ῖοΒ δα ὈΘΙΠστη πηήβουδῦ 
ΟἸΊη65, Αα Ὀρ]]ατη- πιῖββοβ ρογαταϊ᾽ 
πηδ, 6168. -- ΝΘΙ Αὐοβδβδβ Δ ύχοίθη 
ἀϊθὺ ἄον ΟΠον ἔγοῖθ Κυκ, -- Ηο- 
τοῦ, Π, θ0: ἕλκει "τὴν βᾶριν᾽ τοῦτο 
γὰρ δὴ οὔνομά ἐστι τοῖσι πλοίοισι 



ΠΕΡΣΑΙ. ἼΞΣ 

Σ το. ἃ 
νῦν γὰρ δὴ πρόπασα μὲν στένει 

3 ,ὕ γαῖ ᾿Ζσιὰς ἐκκενουμένα. 
».. Ἁ » » Ξέρξης μὲν ἄγαγεν, ποποῖ, 

Ξέρξης δ᾽ ἀπώλεσεν. τοτοῖ, 

Ξέρξης δὲ πάντ᾽ ἐπέσπε δυσφρόνως 
βαρίδεσσι ποντίαις. 

τίπτε Ζ,αρεῖος μὲν οὕτω τότ᾽ ἀβλαβὴς ἐπὴν δ88 
τόξαρχος πολιήταις, 

Σουσίδαις φίλος ἄκτωρ; 
᾿ἄντιστρ. «΄. 

πεζοὺς γάρ τὲ καὶ ϑαλασσίους 
ς 

ὁμόπτεροι κυανώπιδες 
νᾶες μὲν ἄγαγον, ποποῖ, 
νᾶες δ᾽ ἀπώλεσαν. τοτοῖ, 
νᾶες πανολεϑρίοισιν ἐμβολαῖς. 

διὰ δ᾽ Ἰαόνων χέρας. 
τυτϑὰ δ᾽ 
Θρήκης ἂμ πεδιήρεις 
δυσχίμους τε κελεύϑους. 

: ΕἾ » 3 “1 κ ς 3 , τοι; 
ἐκφυγεῖν ἄναχτ αὕτον, ὡς ἀκούομεν, ὅθ. 

κ δ΄, ΄, , » 
τοὶ ὃ ἄρα πρωτομοροί γξ, φεῦ, 

λειφϑέντες πρὸς ἀνάγκαν, ἐὴ. 
2 ον 2 , ΄ 3.» 

ἄκτας ἀμφί Κυχρείας, ὁα, 

τούτοισιν (ἴπ ΛΑερσγρέίθη, νρ]. 10. 41. 
πὐτο Ὁ 92. 9018. πη. ῬΥΟΡ. ΡΥ; 10, 
44): ΞΌΡΡΙ. 886. 814 οἴπθὴ ΑΘρῪΡ- 
ἴον ἴῃ θη Μυμπα οοϊοσῦ, 16 ΠΙΘῚ 
ῬΘΥΒΘΙΏ, πα Επιν. ἴριι. "Α, 949 βαρ- 
βάρους βαριδας;: ἴπ ἅδον βρϑξουῃ 
Ταϊογαῦαν ὩΌΘΣ ἸΚαΡΖΊΥΘΡ' Γὰν ΒΟΒΙ, 
Καμη σοὈγθπομῦ. -- τίπτε, Ασ. 9τῦ. 
10 Οορθηβοιΐθ τγᾶγθ Ξέρξης δὲ 
οὔ -- ψαγυτη Παὺ 65 Χ. πἰοιύ σο- 
τηδϑοηῦ τ|6 Π). -- τότε γ0ὴ ΘΙ ΠΘΠῚ 
ἄθχη Ἠθαθπᾶθῃ 1π ΞῚΠΠη6 ΠΟΘ Πα ΘΠ 
ἔγάπουθη Ζοιρυπκίο (γρ]. 495); ζὰ 
ΑΥν. Νυῦ. 1316. -- 6 ΟὙΘ186 1ο- 
Ὅθπ θη ἐγ πουθη Κὔπϊρ' δα Κοβύθη 
468 1οἰζίρθῃ (Ηοσυ. Α. ρ. 118); υρ]. 
ΔΌΘΥ ΔΕ. ΟΌΘη Κ. 81---88, -- τόξαρ.- 
χος, ἡγεμὼν τῶν τοξικωτάτων Περ- 
σῶν, 080]. Β. --- ἄκτωρ, τη. 399. 

Υ. δῦ8-- ὅ67. ὕτηΐδηρ ἀον Νίο- 

ὅτ0: 

ἀου]αρθ. Χρουχθϑβ 56] υϑῦ τοδί ἐϑῖιτη 
αἀδ5 ΠΘΡΘη. -- γάρ Βοργϊπαπηρ ἀ65 
γϑυβοιθσθηθη θη ΚΘη5 455 Χο Υ- 
ΧΕ. 68. ΟἸΘρθηῦῃ61}} σϑύμαμ Π8008. 
-- ὁμόπτεροι ΠδΥ 65 Δ αὐταααθ ρατὺθ 
ῬΔΥΙΟΙ ΤΘΠ15 -- ἰδπαπδτη 818 -- 
ΤΠΟΥΘΠ6 15. ΟΌΤΒαΤ Βα ατη Ῥοταρθηΐθβ 
(6. Ἠρουυηδηη). ΥΩ]. ΟΠο. 174. -- 
κυανῶπις (ϑΌΡΡ]. 748) --Ξ- κυανό- 
πρώρος, κυανέμβολος ὍΣ ΕἸ. 486), 
γ5]. ΒΌΡΡΙ. Τ10. κυα Θ1Π511010 (Ρ. 
ΒΥ ΠΙΖθβ.), Υ96]. ν. 81. -- - νᾶες ἀτοὶ- 
τη} 616 ῬΘΙΒΙΒΟΉ ΘΗ. - το 1Πγ6 
Θυα παν υΘΥΌΠΟΠθη. ΑΠρΡΥΘ βονσθ 
416. ΘΠΘΥΙΡΊΒΟΠΘ ΟΡ θμΎ ΕΣ (ον 1ο- 
ὨΪΘΥ (ΗΘ 16 μθη, 178). - ἐκφυγεῖν, Ὑ716 
189: 561 Θη  ΚΟΙΉΤΊΘΗ, Ὑ}16 Μ11 ΠΟγΘη. 
- δυοχίμους (ϑορύ. 609. ΟἾιο. 184. 
Βταρτη. 388. Ν.), παν 10, ψ11α. 

Υ. δ08- τό. Οατδεβϑίθη 6115 10ρ- 
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ἔρρανται᾽ στένε καὶ δακνάξου, βαρὺ δ᾽ ἀμβόασον 
οὐράν’ ἄχη. ὀᾶ. 
τεῖνε δὲ δυσβαῦκτον 

βοᾶτιν τάλαιναν αὐδᾶν. 51 
ἄντιστρ. β΄. 

΄ 4. κί ἶνΝ . » 
γναπτόμενοι δ᾽ ἁλὶ δεινὰ, φεῦ, 

, Ἁ 3 ᾿ Χ 

σχύλλονται πρὸς ἀναύδων, ἕξη, 

παίδων τᾶς ἀμιάντου. ὀᾶ. 
πενϑεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος στερηϑεὶς. τοκέες δ᾽ ἄπαιδες ὅ80 

δαιμόνι ἄχη, ὀᾶ. 
δυρόμενοι γέροντες 
τὸ πᾶν δὴ κλύουσιν ἄλγος. 

τοὶ δ᾽ ἀνὰ γᾶν ᾿Δ4σίαν δὴν 
οὐκέτι περσονομοῦνται. 
οὐδ᾽ ἔτι δασμοφοροῦσιν 
δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, 

φυῦα!βομθ ΟΡηΘ, ἄθῦθη Υθυ86 
τηθὶβῦ ἀυσοῃ Κἰασθπᾶθ Τηΐου)θοίϊο- 
ΠΘΠη ΥΟΠ ΘἰΠΘΠΘΥ σοίγοηηῦ 51πᾶ. 
Τ᾽ ατιυ]ούχίθ ν᾽ οὺβ τη 1506 ὈῚ:- 
ῬΟΑΙΘ τοῦ [ηὐου]θούϊοπ ; ἀ6ὺ 1Ἰούχίθ 
Θἴη6. ὑγοοϑβοη6 ΤΎΙΡΟΟΙΘ τηῖϊὗ 1δγη- 
ῬΊΒΟΠΘΥ ΑΠΔστι815. 6]. ΝΥ βδύρμα!" 
1. 5. 880. 

ΚΙαρθα ἄρον α16 Βυϑύρθ ΘΠ 
(ἢ Ὑ 7 1111’ Ζυγάορ  ὈΠΘΌΘΠΘη, 
γΡῚ. 319). -- πρὸς ἀνάγκαν διάνου- 
Ὁ12] ψ116 πρὸς βίαν, ἡδονήν, χάριν. 
-- Αὐυχρεύς, ΒΕ ΙΔΓ  ΠΙΒΟΒΘΙ Ηθγοβ, 
μδομ ΨΘΙΟΒΘΙ ἀΪ6 [π86] ἐγῦμον 
Κγοβγθῖῶ σθῃθιββθη ΒΔ ΘΗ 5011. ἘΠ] 
Κυχρεῖος πάγος ἀδΒθ]08ὺ Ὀ6Ὶ ϑύγδθ. 
ΙΧ. Ρ». 398 απὰ ϑέβρῃ. ΒγζΖ. --- ἔρ- 
ρανται, βο]ΐθπθ ΡῬ] γα] ΐοστη (8. α 
Ἡδυϊηθηη) γὸὺὰμ ῥαένω, ΘΟΠΒΡΘΙΒΙ 
(6151) βΒαηῦ, Πα θη τη Μθθυθ 1 ΓΘ η 
Τοῦ σοίαπαθῃ (τὴ {Ππύθυβομιθᾶθ σοι 
θη δυΐ Ῥβυυύα! θα, ἀπ ἁαΐ ἄθιῃ 
᾿άοκσιρ ὑπιρϑκοτητηθηθη). -- 
οὐράνια ᾿ ΞΈΡΡΙ. 808. Κορ. ΑἹ. 194: 
οὐρανία ἄτα. ΑΥ. ᾿δῃ. 181: ὁ δῆ- 
μος ἀνεβόα ες οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. -- 
ἀμβόασον ἄχη, 030. 581 ἢ. --- δυσβάνκ- 
τον (18), 1Ἰηΐαπιδίο οἰ α]αῦα οαϊίαβ. --- 
Ἠδαΐαηρ' ΒΥ ΒΟΉ ΊΘΥ Αὐβαγοῖκ6 ν18 
988 ἴ. 

ΣΟ - 

8 

Υ. δὅ10---ὅ88.(Ὀ. Ἐγϑίθ ἨδΙδ ἀ16 
ΤὨδύβθομβ, συγθιῦθ ΔΘ ΦδΠΊΤΘΥ ἀδ- 
ρου (τχὶθ ἴῃ ἀθὺ βύγσορῃθ). πη 
Νίϑουθ βοβυθοκίο Πουατηρ θβύοϑϑθῃ, 
ὙΘΥάΘῺ 516 γοὸη θη ΕἸΒΟΠΘΗ Ζρυ- 
ΤΊ5ΒΘΠ. Ἡρτοα. ΥἹ, 44: ϑηριοδεστά- 
της ἐούσης τῆς θαλάσσης. . ὑπὸ 
τῶν ϑηρίων διεφϑείροντο ἁρπαξό- 
μενοι. - τᾶς ἀμιάντου ἘΞ ϑαλάο- 
σης. οὐ γὰρ μιαίνεται πώποτε καὶ 
πολλῶν μολυσιάτων ἐπιχυϑέντων 
αὐτῇ. Ὅϊ6 ΝἔΒΘ γοῃ ἁλὲ θυ! θίοι- 
φογὺ ἀϊθθθη ἀθοσγθθοῖι 468 Αα].; δη- 
θυ 612. --- Π16 ΚΙπαθυίοβθη ΕΠ] έθση, 
ὉΠΘΗΘΔΠ1ΟΠ68 Πω614 ὈΘΚΙαρ θη, τη ἴββθη 
80 ἴῃ ἴῆγοα ΑἸύου. Ἰδαΐθυ Φαμτη ον 
ὙΘΥΠΘΏΙΗΘΗ. 

Νν. 5ὅ84- -ὅ90. Τα κΚίγ 50 }-ὑγοομᾶϊ- 
5686 Τοραῦάθηῃ. Απ αἴθ θδγβίρὶ- 
Ἰὰπηρ' 468 ΕἸΠα γι οἸτα ἀοὺ ΝΙΘα θυ] αρ6 
ααΐ ἀἃ16 πϑομδίθθη ἈΑπρϑῃδηρθη 
ΒΟ] ]οϑδῦ 810}: 8ῃ 616 ἀθὺ ὙΥΙσκαηρ᾽ 
δα ποϊΐογθ Κυθῖβθ: Επσομῦ (Ὀ6- 
Ζιθμυηρεν. ΗΟ ηρῚ)ὴ ἀ8585 16ὑχὺ α16 
ππηὐθυουίθηθη ὙΟΙΚΟΥ ἀ88 Ρϑυβὶ- 
5066. Φό008 Δοβο θ]η ππα ἀφαπτοι 
ον Ζουΐα]}] 465 σϑησθη ΒΠθῖομ 685 οἱη- 
ἐγθύθῃ σνϑσᾶθ. -- Νραὰθ 810]108 
ὑσὶ θαῦω τῬοπαππηῦ πϑοθϑϑιία τ θὰ8 απ 6 
8ὃι ἀΟΙΏ1Π15 ᾿πῃροπαηΐασ. Εν. Απᾶγ. 



ΠΕΡΣΑ͂Ι. ΤΡ 

.} » , 

οὐδ ἐς γᾶν προπίτνοντες 

ἄρξονται" βασιλεία 
γὰρ διόλωλεν ἰσχύς. 

οὐδ᾽ ἔτι γλώσσα βροτοῖσιν 
ἐν φυλακαῖς" λέλυται γὰρ 
λαὸς ἐλεύϑερα βάζξειν, 
ὡς ἐλίϑη ζυγὸν ἀλκᾶς. 
αἱμαχϑεῖσα δ᾽ ἄρουρα, 
Αἴαντος περικλύστα 
νᾶσος, ἔχει τὰ Περσᾶν. 

590 

᾿ἄντιστρ. γ΄. 

895 

41Τ. φίλοι, κακῶν μὲν ὅστις ἔμπειρος κυρεῖ 
-“ ς “’ 7 

ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς οταν κλύδων 
κακῶν ἐπέλϑῃ πάντα δειμαίνειν φιλεῖ" 6000 
΄- ᾽ ἰν ᾿ὕ 3 - , 

ὁταν ὃ ὁ δαίμων εὑροῇ; πεποιϑέεναι 
, 3 3 πὶ ΄ τὸν αὐτὸν ἀεὶ δαίμον᾽ οὐριεῖν τύχης. 

2 Ὶ Ἁ , " (4 

ἐμοὶ γὰρ δὴ πᾶντα μὲν φόβου πλξα 

ἐν μμασίν τ᾽ ἀνταῖα φαίνεται ϑεῶν, 
-» ᾽ 

βοᾷ δ᾽ ἐν ὠσὶ κέλαδος οὐ παιώνιος" 

τοία κακῶν ἔχπληξις ἐκφοβεῖ φρένας. 
τοιγὰρ κέλευϑον τήνδ᾽ ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων 
χλιδῆς τε τῆς πάροιϑεν ἐκ δόμων πάλιν 
ἔστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 
φέρουσ᾽, ἅπερ νεκχροῖσι μειλικτήρια᾽ 610 

,Α 2 2 ᾽ δ -» Ἁ ᾿, 4 

βοὸς τ ἀφ αγνῆς λευκὸν εὔποτον γᾶλα, 

132 δεσποτῶν ἀνάγκαις. προπιτν. 
γ6]. 1δ2. 

Υ. ὅ91---ὅ97. ὙΥ16 τη ἀον ϑίγορ ΠΟ, 
Ζυθτϑὺῦ α16 ἘΌΪσΘη (ὈΘΒΟΠΘΥΒ. 11 
ΤΠποΥ ἀὯ65 ΒΘΙΟΠ65. 5861050) υπᾶ 
ἀδηη ἀ16 ΠΠἸΊβδομθ. [20υ. Ἱ, 16 
οχύγ.: δτηούιϑ αἸούαιγα8 ὕθυυου οὖ 
Ππηρθδτα οὖ δηΐπηο8 ΠἸθοτανογαῦ Πο- 
ΤαΪητιΤη. --- “ἴαντος νᾶσος 307. 868. 

- περικλύστα, γρ]. 819. --- Π16 
Μαομῦὺ ἀθὺ ῬΘυβθὺ ἰϑδῦ ἴῃ δ] Δ 115 
ὈΘρΥΔΌΘΗ. 

Υ. ὅ98 --6006. Αὐοββῶ Κομγσὺ δ15 
ἄθηη Ῥα]αβύθ Ζυσοκ, χὰ ΒΕ α585, ΟἸΠΘ 
ΚΟπΙρΊ ΟΠ θη. ϑομτηποῖς. ΠΙΘΠΘΥΠΠ ΘΗ 
ἵσάσθη 1ῃγ Οθσθηβύδηαθ σιμὰ ΟΡ ἔοι 
ὭΘΟΉ. --- βροτοῖσιν... φιλεῖ ΥΒΟΏΘΥ 
Ὁ θθουρθηρ γῸ} (6 Υ Ζυϑαπητηθηξα8- 

Β.ΠρΡ᾽ ΖΌΥ Ὗ ΘΥΘΙ ΖΘ] Πρ; σὰ Αὐ. ΝΡ. 
9715. ᾿6Ὺ οδυδαύῦϊννο θυ ο γῸ 
δειμαίνειν (Εἀγομῦ Θ᾽ ἢ 556) ἰδὺ ὰπ- 
ΟΥ̓ΤΘΊΒΠ10 8} (ΡΙαῦ. Τοσρ. ΙΧ. Ρ. 86ὅ 
ΠΕ βὐθῃῦ 65 -Ζ. ταράττεσϑαι). ΥΕ]. 
Κυ. 41, 4. Α. 10. --- ΕΡΘη80 ψ1Ι6 6. 
ΟἸ ΟΙΠΟΠΘ Ἰϑισαῦ 411Ζὰ 510 μ6ν σῖγα. 
εὐροῇ ὙΡῚ. α1θ Β[ΟΙΒ0Ὲ6 εὔροια τοῦ 
βίου. - ἐπίσταται ὡς. φιλεῖ... 
πεποιϑέναι, 4 ἔ, --- Ἐβ ἐδπ ἴῃ 
ταθίπθη ΟἸΣΘα πἰομύ Μῖ8 ϑιθρθρθ- 
ΒΟΏΓΟΙ (γρ]. Αρ. 1199), Βομάθυμ 118 
ἀδ5 Τα ΘΥΡΌΒΟΠΥΘΙ γῸΠ δ ουσαοι 
αἀοίθη ἀπὰ Θ θυ θη θη. 

Υ. 6001---618. ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων 
Ηγρουρδαΐομ. κέλευϑον ἔστειλα ντῖδ 
ΒυΣΡ. Ττο. 108: στέλλουσ᾽. . Ἶ49- 
γεῖοι νόστον. 4]. ῬοΙΒ. 1717. Ῥγοχα. 
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τῆς τ ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, 
λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρϑένου πηγῆς μέτα" 
ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

᾿ -»" 2 , ΄ ,ὔ ὡς 

ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γαᾶνος τὸδὲ 

τῆς τ᾽ αἰὲν ἐν φύλλοισι ϑαλλούσης βίον 
ξανϑῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα. 
ἄνθη τε πλεχτὰ. παμφόρου γαίας τέκνα. 
ἀλλ, ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων 
ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τὲ δαίμονα 
Ζαρεῖον ἀγκαλεῖσϑε, γαπότους δ᾽ ἐγὼ 
τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις ϑεοῖς. 

ΧΟ. βασίλεια γύναι, πρέσβος Πέρσαις, 
σύ τε πέμπε χοὰς ϑαλάμους ὕπο γῆς, 
ἡμεῖς δ᾽ ὕμνοις αἰτησόμεϑα 
φϑιμένων πομποὺς 

εὔφρονας εἶναι κατὰ γαίας. 

ἀλλὰ χϑόνιοι δαίμονες ἁγνοὶ, 
Γὴ τε καὶ Ἑρμῆ, βασιλεῖ τ᾽ ἐνέρων, 
πέμψατ᾽ ἔνερϑε ψυχὴν ἐς φῶς" 680 

592. Αρϑιι. 1188. --- ΝΌΘΟΙ οἰπΐδομο- 
ΤΕΥ ἀρραγαῦ 61 ἀοὺ Νβκτσοσηδηΐθ 
Οάγεββ. Χ, 5618 (χοὴν χεῖσϑαι πᾶ- 
σιν νεπύεσσιν, πρῶτα μελικρήτῳ, 
μετέπειτα δὲ ἡδέι οἴνῳ, τὸ τρίτον 
αὐῷϑ'᾽' ὕδατι; νρ]. ΧΙ, 05 ἨΒ 
ΝΘΟΠ ΘΙ Πρ ἸΏΒΘΥΘΙ 5[6116 Β6ὶ 
Ἐπ. ΠΡῃ. Ταῦτ. 160 Π᾿ νο]. 101α. 6088 
Ἐ. ὕθρυιρθπβ Ὑρ]. σὰ ν. 208. -- 
ἃ γνῆς Βεβαμᾷ, ΟἾπ6 ΚΟυρΘΥΘΏ]ου. --- 
ὅν ον «ο΄. μέτα, ΚΙ. 11. 68, 218. -- 
ἀγρίας 6ΘΧ ὩΡῪΙΒ Ῥτουθϊθηξίβ. - πα- 
λαιᾶς ἀμπέλου, Τρουίσασιμσ Ο6Υ 
ΕἸσΘηΒο αἵ ἀ65 ὟΚ οἱ δῦ ἀθη ὟΥ οη- 
βἔοοῖ; γ6]. Επν. ΑἸο. Τ87: πίνει μελαί- 
νης μητρὸς εὔξωρον μέϑυ. --Ἔρτ. Ἀεὶ 
Αν. ἤδη. 1821: οἰνάνϑας γάνος ἀμ- 
πέλου.ι. Ονϊᾷ. Μοὶ. ΥΠΙ, 295: 
ΟΌΤΗ ΥΆΤΗ15 ΒΘΙΏΡ 61 ἔγο πη 15 ΟἸἶνδ6. 
51. ΔΡ0]11. ΧΥ͂, ὅ: φδϑύθυμαση ν 1,65 
ΟἸνῶ. --- βίον νρ]. ΤΏΘοΚυ. ΧΧΥ, 
16: μελιηδέα ποίην λειμῶνες ϑα- 
λέϑουσιν. ΑτΥ. Νὰ. ὅτ0: αὐἰϑέρα 
τς βιοϑρέμμονα πάντων. -- δεῖ. 
Αρῃ. Υ, 304 ἤδνα οἸνω; ΑΘ. ΑΔ ΚΥ. 
ἔν, 18 Βρκ. χλωρὰ ἐλαία, τπὰ ΒορΡῈ}. 
Ὁ. Ο. ΤῸ01 χλαυκᾶς ἐλαίας. --- καρπ. 
ὨΙΟΥ͂ σοῦ Ὁ] κβϑ]βύὺ. --- Κυϑῃ 201 

Αὐββομιοκιηρ 465 αγαθθβ, ΞΡ. 
ΕἸ. 896. -- ΟΒαίτθιῃ. ἕν. ὅ Ν.: κισς 
σὸς, ἐνιαυτοῦ παῖς: ἴν. 9 ἀνθηροῦ 
τέκνα ἔαρος “πέριξ στρώσαντες; ἔν. 
10: (ἀνϑη) τὰ λειμώνων τέκνα. 

γ΄, 619-- 622. χοαῖσι νερτέρων 
δ ἢ 616 Οδβίουθθμπθη (1611), σὶρ 
ΟΠο. 186; δῃμάθυβ 622. ἰαΒαῖῦ ἀ65 
Τλθ45. Βεβέϊητα ἀθτο ὕμνους ἀπὰ 
ἀγκαλεῖσϑε. -- δαίμονα ν5]. Μα- 
π65 πα Πῖναβ. --- γαπότους Ῥ͵ΤΟ]ΕΡ- 
ΒΟΒ, ᾧ θυσῷ Ὀϊθθμαοβ. ὙΥ Βγομὰ 
Αὐοββα πὴ ἄθιη Τοαδθθπορέου Ὀ6- 
ΒΟΒΕ ΤΠΟῸ δῦ βιησύ θυ ΟΠΟΥ βϑίῃ [,164. 

Υ. 6028--ο82. 16 ὕθρουρδηρδ- 
δηδρἀβίθι (γ6}]. ὅ82 Η.) ζϑυα!]θὴ 
ἴῃ ΖΜΧῸ1 ὥγβδὕθηθ, ἄθυθῃ δυβίθβ 8 
Αἴοββῶ, ἀδ5. ζυγϑῖΐθ δὴ 416 ομίποηϊ- 
Βοῆθη (ἀοἐξἐποιίθη σουϊομύθὺ 180. -- 
πρέσβος Ἀρ. 8588. 1898. --- τε... 
δέ, Κυ. 69, 16. Α. 6. -- ἀλλά, 582. 
-- ῬΥΘΙΖΩΕ] ἀο. δηρουαΐθηθη δέξου, 
Ζὰ Αν. ΝῸΡ. 1284. --- βασιλεῦ, 5. 
οὔὅ0.: --- ψυχήν, τὴν τοῦ “΄αρείου 
(Ξ36801.. - ἐς φῶς, κὰ ΑΥ. Νυῦ. 
082, -- ΘΒ; 68. δἷῃ σγϑιΐουθβ Μ|τ- 
[61] ἀθν ΑὈΒΠΐ οἱθῦ, ἀμ ΕΥ 68 
Καομηῦ, τϊγὰ ΟΥ 65 β' 155. τἸ 6 ]- 



ΠΕΡΣΑΙ. τ 

Ἴ ΄, -»Ἢ , 3 , 

εἰ γάρ τι κακῶν ἄκος οἱδὲ πλέον. 
-» - 

μόνος ἂν ϑνητῶν πέρας εἴποι. 
ἼΣτο. ὦ. 

ἢ ο᾽ ἀΐει μου μακαρίτας ἰσοδαίμων βασιλεὺς 

βάρβαρα σαφηνὴ 
ἱέντος τὰ παναίολ αἰανὴ δύσϑροα βάγματα; 085 
παντάλαν ἄχη διαβοάσω; 
νέρϑεν ἀρα κλύει μου; 

ἀλλὰ σύ μοι Γᾶ 
δαίμονα μεγαυχῆ 

ἰόντ᾽ αἰνέσατ᾽ ἐκ 
, 7 ᾿᾿ ᾿ “ 

πέμπετε ὃ ἀνὼ οἷον οὑὐπῶ 

Περσὶς αἵ ἐκάλυψεν. 

᾿Ἄντιστρ. «α΄. 
΄, ς ΄ 

τε καὶ ἄλλοι χϑονίων ἁγεμόνες 641 

δόμων. Περσᾶν Σουσιγενὴῆ ϑεόν᾽" 
045 

Σ το. β΄. 

ἢ φίλος ἀνὴρ, φίλος ὄχϑος᾽ φίλα γὰρ κέκευϑεν ἤϑη. 
᾿Διδωνεὺς δ᾽ ἀναπομπὸς ἀνείης, ᾿Αϊδωνεὺς, θῦ0 

“Ιαρεῖον, οἷον ἄνακτα Ζ]αρεῖον. ἐή. 
᾿ἄντιστρ. β΄. 

οὔτε γὰρ ἄνδρας πότ᾽ ἀπώλλυ πολεμοφϑόροισιν ἄταις. 
ϑεομήστωρ δ᾽ ἐχκικλήσκετο Πέρσαις. ϑεομήστωρ δ᾽ ὁδὅ 

1θη (γϑυτηῦρα βθῖηθβ ὙΥ̓ΟΒΙ ΤΟ] ]Θ 8 
Τὰν Ῥϑυβίθηβ ᾿δπα ἀπ ὙΟ]Κ). 

1)85 συγϑιῦθ ϑἰαβισηοη (089 --- 080) 
Ῥοδύθεὐ 5 7 ϑύγορμθη (88, ὈΌ οὐ α) 
τιπα οηὐμϑῦ θη Βοβομνῦσαπρ (65 
Βομαύίθηβ νοὴ Πᾶγθῖοβ. ΕἸη γοΥ- 
ΒΌΟΠ ἀοΥ Ὑου πο θηρ 65 [1665 
(αἰομῦ Ὁ]05 νοῃ ϑίσορμθ ὑπ Θαορθη- 
βύγ, τηῇῦ θη {Π]80η0 ἀ6Υ ΕΡΟΔΘ) 
δι 616 σοὶ ΟΠου ΒΠΠ} 6 Ὅ61 Πο58- 
ὍΔΟΏ, ΒΓ65]. Θοτητηθυ κοί. 1861. ΥΩ]. 
ὙΥ οβύρμαι, Ῥυοϊθσσ. σζὰὄγ| 6. ὃ. 186. 

Υ. 058--ἫΟ89. Απυαΐαηρ (65 )ὰ- 
ΤῸ 105. ΖΘ Ιπαθ ΒΥαΡΘ ΟὉ 6. 516 
ΔΆΘΟΝ ΠῦτθΘ. ΤΟΥ οὐβϑύθ  δὺβ ὁ ου!- 
ὉΤΩ ὈΙΒΟΉ, ΔΘ χυγθιΐθ 1Δ Ὀ150} ; ἀδγ- 
δα ὩΔΟῊ χυγ8 ] ΟἸΥΚΟΠΘΘη οἱ ἰτο- 
ΟὨΒΊΒΟΠοΥ Ὑ  Υ5. τιηα οἷη ῬΠογοκτνᾶ- 
ἴθυ8β. -- Εὔπῇ Ερι ποία νου βαγ- 
ματα (Ἰαὔο5 ΚΊΩΡΘΙ166). --- διαβοᾶν 
ἴα ΟἸδΙηδγθ αὖ ΟἸδτποῦ ἀἰἤιιδιι5 
Π ουπλαυ δαϊαῖαν. ὙρῚΊ. Κυτ'. 

Πἢ. 
Υ. ρ40-- 6460. Βιύζ6 «ἡ 416 αὐίξοι 

ἀον [Πηὐουνϑὶῦ ᾿ππἢ Πα Ζι] 556}. 
-- ἰόντ᾽ αἰνέσατε το ΑΠΘΙ]ΟΡΊΘ 
σοι Κι. 56, 6. Α. 1. --- σιτὰμι απᾶ- 
161 (οὐἶπ5. 51Π11161η)} ππτηατπδτη ῬοΥ- 
515. ἴθυτϑ ὑθχιῦ. 

Υ. ῤ41--Οὅ1. Βεοργάπαπηρ ἀδν 
ΒΘ ἀπὰ ΒΥπθαθσπηρ αΘ ΒΘ ΌΘΗ. 
[)6υ οὐβίβ γ᾽ δβ ὁπουϊδη Ὀ150}-]ορ δῦ - 
αἸΒοἢ, αἀθὺ χυσθιῦθ ΟΠ ΊΒ0}, αἀ6. ασιύῦα 
οογταρῦ. ὄχϑος (467) 08. νρ]. (πο. 
4. --- οἷον, 1000 ἢ 

Υ. 062 --θὅ06. Νἔπογτθ Βορτυίη- 
ἀσπρ 65 σψουπουρθμθπᾶθη [,00065 
465. Πάγϑῖοβ; υρ]. δδῦ. --- οὔτε... 
ἄταις, ἈθοΥ ἀν ΘΙ μοι ο] άζαρ' πηα 
Μαγαύμου ἢ νρ]. οὔθ ὃ. ῶ. -- ϑεο- 
μήστωρ τ]. 11. Π, 686: Ζι μῆτιν 
ἀτάλαντος, απ ὙΠ, 866: ϑεόφιν 
μήστωρ ἀτάλαντος. - 16 ΘΡΊβοῃ- 
ἸΟΠΙΒΟΠ6. ΕὈγτη ἔσκε Ὅ61 ΑΘΒ0ἢ. ΠΣ 
Βῖθσ, Ὀ61 Ξϑορῃ. ἃ. ἘπαΥ. π186. -- πο- 
δοκεῖν τππἃ ποδοχεῖν (8. 5. 113), 
κυβερνᾶν. 

Υ. ρῦτ--004. Ξφροιθι]θυο Αὐῆου- 
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ἔσκεν, ἐπεὶ στρατὸν εὖ ἐποδώκει. ἐή. 

Στο. γ΄. 
βαλὴν, ἀρχαῖος βαλὴν. ἴϑι, κοῦ, 
ἔλϑ᾽ ἐπὶ ἄκρον κόρυμβον ὄχϑου. 

΄ ὍΡ ον, 
κροκόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων. 6060 

βασιλείου τιήρας φάλαρον πιφαύσκων. 
βάσκε, πάτερ ἄκακε ΖΙαρειάν. οἷ. 

ὅπως καινά τὲ κλύῃς νέα τ᾽ ἄχη. 
δέσποτα δεσπότου φάνηϑι. 

᾿Ἄντιστρ. γ΄. 
οὐδ 

:) ΄ 

στυγία γάρ τις ἐπ᾿ ἀχλὺς πεπόταται. 
νεολαία γὰρ ἤδη κατὰ πᾶσ᾽ ὄλωλε. 

, Ὃ) Ἵ] [4 ὌΝ 

βασκε. πάτερ ἄχακχε Ζίαρειαν. οἱ. 

αἰαῖ, αἰαῖ. 

Ἐπῳδίς. 

ὦ πολύκλαυτε φίλοισι ϑανών. 

Τουάθυαπρ Ζὶ ΘΥ̓ΒΟΠΘΊΠΘη, Ἰθύζὺ 8 η 
Ταγθῖοβ βϑὶρϑῦ σουϊοηξοῦ. ΒΆΒΟΠΘΥ 
Ὕ ΘΟΒ561 ἀογ Βγύμτηθη, οπίβρτο- 
Θμομα ἀογ Εστθραηρ 465 ΟΠουβ. -- 
βαλὴν, ἈΘΌν 861 35 55)5. πΠΒου Ηθυυ: 
γ6]. "ϑἴπὶς, Ἄδωνις, τηρίῃ Ηθυτ. ΠῚ 
Μαπᾶθ ἘΞ Θοσητΐθη ἐσαῦ (85  ουὐ 
Ἃθη Ηδ]]Θπθη τηρὶϑὺ ἴῃ ον δυΐῆχ- 
ἴογστη θηΐρθρθη, ππὰ 1686 σψατάθ 
ἀΔμΟΥ σορ ἱππθη ΕΠ α16 οἱρρηί- 
Πποηθ ΝϑΙΠΘΗΒ ΟΥΤΩ ΒΈΒΔΙ[Θη. ϑοχῦ. 
Ἑτηρ. Ρ. 6172, 20 Βικ: οἵ παρὰ τῷ 
Σοφοκλεῖ ποιμένες ᾿ἰώ βαλλήν᾽ 1εὲ- 
γοντὲς ἰὼ βασιλεῦ λέγουσι φρυγιστί. 
Ηδβυοῖ. 1. Ρ. 086: βαλλήν᾽ βασιλεύς, 
φρυγιστί. 80 ἀἀ85 ῬΒΥΥΘΊΒΟΠΘ. βα- 
ληναῖον ὄρος Ὀ6Ὶ 5. Ρ]αί. ἥπν. 12, 
8. τα βασιλικόν ππα 488 Ῥῇτγα. Κῦ- 
πἱρβἤοϑῦ (βαληναῖος ἑορτή). - Ζὰ 
ἀρχαῖος γοΥβ]θιομῦ ΥΥ Θβῦρ 88] Αϑ]ῖδη. 
γ. 1. ΧΙΠ, 8. τπι: Πέρξης .. τοῦ 
Βήλου τοῦ ἀρχαίου διασκάψας τὸ 
μνῆμα (γᾳ]. δίταν. ΧΥ͂Ϊ. ρ». 188), 
πη ὈοΖιθῦ 685. δῦ ἄθη βίθῃθπάθη 
Βοίμδιηθη ἀθ5 Β88] Ἰτὶ 53. -- 
γογδιιβα Κὐπἀϊριπρ ἀἐ5 (κῦπιρ}1- 
Ομ6η) Οὐδυϊηηβ ἴῃ ὑγϑ]οπθη 1)8- 
γϑῖοθ. ουβοηῃθιηῦ. ΕἸΒΒΟΘΚΙοΙαπηρ: 
εὔμαρις (ἔπι. ΟΥ. 1370), Κούμυτη- 
αὐθρ ἀπ Βα ϑηαυ Ὀ1σ (ν 6]. Ἰαθαβ 
ἙΟΟΟαΒ, Οδὐα}} ὅ9, 8: ῬαπΠΙΟΘαΒ ὁ0- 

ὑμαγηβ, Ὑ ΘΥΡῚΪ. ΕΟ]. 7, 81); Κορέ- 
Ῥοάβθοκυηρ α16 ὕϊαγα τϑούα (ὅθῃ. 
θοποῖ. ΥἹ, 81, 12: π΄ οαττὰ σϑοΐαβ 
ταἰγαγτθῦ τϑοΐϑηη οαριύθ ὑϊαγᾶτη σθ- 
Υ6η8, 14 50115 ἀαίαχη τοριθιβ δἷς.), 
Κυοπθηδσχέῖρ' (βὑθαΐ τιπα ΟΌΘη σοζϑοϊεί, 
86} ΑὈΌΠάσπροπ, 5. Οαγ]ὰ8 Ἐδ- 
Ο161] α᾽ δηΐ. [Π. Ρ». 134). --- φάλαρον, 
ΡΟΣ. -- [πῃ ἀογ ΠΙΔΒ ἵτητηθῦ βάσπ᾽ 
ἴϑι. -- Ηοτοῦ, 1Π|, 89: διὰ ταύτην 
τὴν ἐπίταξιν τοῦ φόρου καὶ παρα- 
πλήσια ταύτῃ ἄλλα λέγουσι Πέρσαι 
ὡς Δαρεῖος μὲν ἣν κάπηλος, Καμ- 
βύσης δὲ δεσπότης, Κῦρος δὲ πατήρ, 
Τιοὐχζύθυου ὃ ὅτι ἤπιός τὲ (ἦν) καὶ ἀγα- 
ϑαά σφι πάντα ἐμηχανήσατο. 

Υ. 6008ὅ--Ο72. Ζποοκ Γγ γθ]οηθη 
Ἰαγθῖοβ θυβομθίηθη 50116. --- ὅδϑηζ 
ἀπουμῦτίθ ἄχη νθυμθμχηθῃ, γὙ9]. 693. 
-- θιπαοτῇ δέσποτα δεσποτᾶν: 5. 
παπΐρθῃ ὥ. 118. --- ἐπ᾿ ἀχλὺς πεπόταται 
(Επτα. 8178 1) υπᾶ κατὰ πᾶσ᾽ ὄλωλε 
102. 917. --- νεολαία, ϑαρρ!. 686.. 
κατόλωλε, ΔΟΘΙ ΟΕ ΟΝ. βέαυ κου Αὐϑ- 
ἄγυοκ (γ6]. 251. 846. 110. 1729). 
1)ὰ85 Οοιηροβίθαση σασθ σοη βρᾶ- 
ὕθσθῃ ΚΟ γι ἐβύθ]οσι. δα ΐσϑ  Ἰβοῦ. 

γ.618- 680. πολύκλαυτε, νρΊ]. Α6η.. 
ΠῚ, 288: ααθαξ, ΗἩοΐου, ἃ}0 ΟΥἹἽΒ 6χ- 
βρϑοίαίθ νϑηλϑ ὕὅθΌου ἀἃ5 Νβοι- 
Το]σοπαθ 5. πηΐθη 5.118, συ 6 1{61]-- 

οτὸ. 
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τί τάδε δυνάτα δυνάτα 

περὶ τᾷ σᾷ δίδυμα διάγοιεν ἁμάρτια 
πάσᾳ γᾷ σᾷ τᾷδ᾽, ἐξέφϑινϑ᾽ αἱ τρίσκαλμοι 

-" » 

νᾶες ἄναες ἄναςες. 

ὦ πιστὰ πιστῶν ἥλικές ϑ᾽ ἤβης ἐμῆς 
Πέρσαι γεραιοὶ, τίνα πόλις πονεῖ πόνον; 
στένει, κέκοπται καὶ χαράσσεται πέδον᾽ 
λεύσσων δ᾽ ἄκοιτιν τὴν ἐμὴν τάφου πέλας η ῃ 

ταρβῶ, χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην. 
ὑμεῖς δὲ ϑρηνεῖτ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου 
καὶ ψυχαγωγοῖς ὀρϑιάξοντες γόοις 
οἰκτρῶς καλεῖσϑέ μ᾽ 
ἄλλως τε πάντως χοἰ κατὰ χϑονὸς ϑεοὶ 

πὸ “ 

λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεϑιέναι. 
΄“ 3 Ρ] Ψ Ψ 4 » ᾿ 

ὁμῶς δ᾽ ἐχείνοις ἐνδυναστεύσας ἐγὼ 

ἥκω᾽ τάχυνε δ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου. 
τί δ᾽ ἐστὶ Πέρσαις νεοχμόν ἐμβοιϑὲς κακόν; 

παῖ ἰοῦ πὺγ ἀ885 δ 416 ΥΠ10}- 
ὑππρ 465 Πϑηάπθουβ (ἄντιστρ. γ᾽) 

6015 

6080 

ΕΙΔΩ͂ΛΟΝ ΔΑΡΒΙΟΥ. 

θ85 

ἐστὶ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον. 

6090 

1237: κακὰ κακῶν. ἘΠ. 849: δει- 
λαία “δειλαίων κυρεῖς. ΡὨΪ]. θὅ: 
ἔσχατ᾽ ἐσχάτων κακά. --- Εν 5Βρούσὑ ΠΙΕΥ πὰπ 80 616 ἀ6γ Β]οία δῃ- 

σαυτοῦ πῖγα; ἀδ885 ἀθυ νοὶ] υποπαθ 
Α-Ἰιαὰαῦ ἃ: ΘΒ] τι586 σατῦ Α ὈΒΙΟ ]Π160}- 
κοῦ σομϑα! 1ϑὺ (γ61. ὅ89 ἐ); ἀδ88 
τρίσκαλμοι (310) νᾶες --ετριήρεις, παπᾶ 
νᾶες ἄναες Θη Αὐϑατγτοϊς ἰδ 16 
ἄχαρις χάρις (Ρτουη. δὅ4δ α. 8.), νόμος 
ἄνομος (ἈΑρ. 1142), ἄπολις πόλις (ἔπτη. 
541), παῖδες ἄπαιδες (ἔτη. 1038). 

Τῃ ΕΌΪσο 465 Ορίουβ νοῦ Αὔοββα 
πα ΔΕΥ ᾿Ἀπεα Ωρ; Ὧ65. ΟΠουθ5 οὐ- 
Βοβοιης, ΙΓΚΊΙΟΗ ἀἋ85 εἴδωλον Ζ΄α- 
ρείον (Μ6α.) δὰ8 αἀοὺ [Ππΐουνοὶῦ 
Βουϑαῦ (150 ΟὨ] ἀστο ἦδ5 ὦνα- 
πίεσμα) ὃν βθίπθιη ἀτὰρ. ΥὙε]. 5. 
δῦ. Εγϑὺ 7ούχὺ σῖγα το ῖοβ βιομύ- 
Ὅδν, ψὶ6 (85 β'ομ γοιρθη 65 ΟΠΟΥΒ 
πη ὙοΟΥΠΟΥρο πο μᾶθη ἀπ ἄθββθη 
ΠΌΠΤΘὨΤΊΡ 5 ἡ ου μα] θη Ὀθυγθιϑύ. Ἐπ 
ποπαθῦ 5100 σαθυϑῦ ατι 6 ῃ ὙΟΥ 1ΏΤη 
βύθῃοπᾶθη ποὺ (Αὐὔοβθω βύθεῦ δαΐ 
ἄν 6106). 

Ν. 6081-- 6086. πιστά, 1. 628. 
πιστῶν, ὙΟὨ] πομὺ Θ6ῃ. δὲ πες 
μδτσ κοι, ΒΟΠΘΙΝ, Ῥαυθτίνι; ΞΟΡΆ. 
Ο. ἢ. 4068: ἄρρητ᾽ ἀρρήτων. Ο. 6. 

γΟΥΌτΙΒ ἀα85. ϑίῃ ΘΙ ΟΠϑαῃρΊοΙς ον 
ΑΠ]αΒ5. Ζὰ 561 ΠῸῚ Ββιυταπρ' 561: Ὑρ]. 
0935. ΑἸΠΠουϑθοη ψῖὸ 1761. δορί. 
1004. “Ασ. 258 Ὁ 1167 τι. βοπδῦύ. -- 
Ζαν Ῥιδίθ 61 οἴπουη αθροῦ δη ϑεοὶ 
χϑόνιοι τηῖῦ ϑοη]αρ οὔθὺ Εἰιββϑύοϑβ 
(μοῦ Ῥοη ἰπρυάίατη ἅ65 ΟΠΟΥΒ) 
Θ᾽ ΘΙ οβαᾶπι ὅπ θη ΕΠἸΠρδιρ᾽ Ζὶι ἸΠΥΘΥ 
ὙΥΟΒπαπρ, 616 Ἐγαᾶθ, σὰ ῬΟΟΠΘΗ 5. 
ΝΡ ΘΙΒΌαοα, πϑομπΠουηου. Το]. ὃ. 
214 νρ]. 5. 102, --- ταρβῶ, ΒΟ ]Πτη- 
τη 685 ΦῆῃηΘπηά. 

Υ. 6086---θὁ98. ὀρϑιάξ. (889), Δρ. 
29. 1120. Οπο. 211. --- Ζὰ ἄθῃ 8]]- 
ΒΘ ΘΙηθη ΟΠ ]ΘΥΙρ Κοιύθῃ Κογηγηῦ 
ΠΟΘ 16 Ὀθβοπᾶρυθ, ἴῃ ἀν Ναΐαν 
46᾽ ΒΘΠΘΥΥΒΟΠΘΥ Πδρδπᾶο, Β]ηζΖαι. -- 
ἄλλως τε πάντως Ῥτοπι. 686. Επτη. 
120. ΡΙαῦ. ΑΡΟ]. Ρ». 88 ἢ: ἄλλως τε 
μέντοι νὴ “ία πάντως καὶ ἀσεβείας 
φεύγοντα. --- Αποίουϊαία τηθεΐ Ῥοτ- 
ἔθ01 αὖ νϑῃΐγοιη, νρ]. Χϑῃ. Η6]]. 
ὙΠ, 1, 42: ἐνδυναστεύει ὃ Ἔπα- 
μινώνδας ὥστε μὴ φυγαδεῦσαι τοὺς 
κρατίστους. --- τάχυνε, νρὶ]. 691 ἢ΄ 
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ΧΟ. σέβομαι μὲν προσιδέσϑαι, 
σέβομαι δ᾽ ἀντία λέξαι, 
σέϑεν ἀρχαίῳ περὶ τάρβει. 

09ὅ 

2414. ἀλλ᾿ ἐπεὶ κάτωϑεν ἦλϑον σοῖς γόοις πεπεισμένος, 

μή τι μακιστῆρα μῦϑον, ἀλλὰ σύντομον λέγων 
εἰπὲ καὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς. 

ΧΟ. δίεμαι μὲν χαρίσασϑαι., 
δίεμαι δ᾽ ἀντία φάσϑαι. 
λέξας δύσλεκτα φίλοισιν. 

{00 

-» ΠῚ τ 

“14. ἀλλ᾿ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνϑίσταται, 
» -»Ὕ ᾿ ΄, 3 3 ’ 

τῶν ἐμῶν λέκτρων γεραιὰ ξύννομ᾽ εὐγενὲς γύναι, 

κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τί μοι τ0ῦ 

λέξον. ἀνθρώπεια δ᾽ ἄν τοι πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. 
πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ ϑαλάσσης, πολλὰ δ᾽ ἐκ χέρσου κακὰ 
γίγνεται ϑνητοῖς, ὁ μάσσων βίοτος ἣν ταϑῇ πρόσω. 

Τ᾿ ὦ βροτῶν πάντων ὑπερσχὼν ὄλβον εὐτυχεῖ πότμῳ. 
ὡς ἕως τ᾽ ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου ξηλωτὸς ὧν 110 

βώτον εὐαίωνα Πέρσαις ὡς ϑεὸς διήγαγες, 

νῦν τέ σε ζηλῶ ϑανόντα πρὶν κακῶν ἰδεῖν βάϑος" 
πάντα γὰρ. Ζαρεῖ᾽. ἀκούσει μῦϑον ἐν βραχεῖ χρόνῳ" 
διαπεπόρϑηται τὰ Περσῶν πράγμαϑ'΄, ὡς εἰπεῖν ἔπος. 

, ΄ "Ὁ 

“Ζ14.τίνν τροπῷ; λοιμουν 

πόλει: 

Υν. 0694---,(99. ΙΟΠ]Ο] (ὈΘΖοιοἢ- 
ποηὰ ἔν ἀ16. νϑυϊθρθπθ [Ππβ1 0 Που- 
μοῦ 65. ΟΠ Ου8), β᾽θβοβ]οββθῃ ἀαγΟΙ 
δἴπθῃ Ραγῦυηδκαβ. που ὟΥ οδύρ δ} " 
Π. 5. 428. --- 88 Βομνγθῖσθη (68 
ἴῃ 5ἰθπτησηθ ΠΠυαγοηῦ σὲ ΒοάΘη 
σϑνουθηθη ΟΠοΥΒ Ὀστιηρσὺ ἀθη Π)]18- 
Ἰορ ψΊΘΟΘΥ 1ῃ 561η6 ΠοΙΊη816 ΒΆΠΗ. 
- (μο. 8: περὶ φόβω. Ρὶπα. ΡγΠ. 
Υ, ττ: λέοντες περὶ δείματι φύγον. 
--- πέραινε νρ]. βαρύ. 1051. 

Υγ. το0---102 ---  094--Ο90. δέημι 
Ξ- διώκω, δίεμαι ἔαριο. 1], ΧΙ, 
804: οὔ ῥα τ᾽ ἀπείρητος μέμονε 
σταϑμοῖο δίεσθαι; τ᾽. ΧΥΤΙ, δὅ84 
ἐνδίεσαν. --- χαρίσασϑαι, τὰ κατὰ 
χάριν εἰπεῖν (3001. Δ.)} ὙΙΘΙΘΙΥ 
ΜΠ]: ψΠΠγθη. --- φάσϑαι, Με- 
ΑἸα] οι, 5. ὅ9. 64. 119. --- λέξας, 
ἄδθιη ἄντ. φάσϑαι ὈδρΥΙΠ ΠΟ γου- 
συ  ΠΘηα, 

τις στάσις 

11 

ἦλθε σκηπτὸὲξ ἢ 

Υ. 108---το8, 16 δηρθβίδυμσίθ 
Εαχομῦ βὑθ}]ῦ 5105 Ὀθίη ΟἿΟΥ Ἃἰ6Υ 
Βεοβιπηθηρ' ΟΘΟΘΗ ΘΙ, 516 σου υη- 
ΚοΙμα. --- ὕθθο ὅδὰ58 Μϑδββ (68 
ΜΘΗΒΟΒΙ ΟΠ 6 γα 65. πιοηῦ Β᾽ηδιβ- 
βϑμρθη. -- ἂν... ἄν 4298. -- Αη- 
γϑᾶθ ἀ65 Ὁ. πηᾶὰ Απύνοσνῦ θυ Αὐοββᾶ, 
16 6 γριβθ. 

γ. τ09--Τ14. ὡς Ὀεστἅπαοπα. ἕως 
τε... νῦν τε, ἴδθΙ1χ ποὸη νἱύδθ ἰδῃ- 
ὕπτῃ οἸαναῦθ 5βθα οὐϊδτη ορροσύμῃι- 
ὑαῦθ υηοσῦϊ8 (Το. ρυ. 45). --- δια- 
πεπόρϑ. νρ]. 2600. 817. ϑορᾷῃ. ΑἹ. 
88ὅ. ὥχωκ᾽, ὄλωλα, διαπεπόρϑημαι, 
φίλοι. -- ὡς εἶπ. ἔπος, θη βύδυκθπ 
Αὐβάσιοκ (διαπεπόρϑ'.) Θη βομι]α!- 
σθμα ππαὰ ὩΒο υβομθπα. 

Υ. τιὅ---138, ΒΒ ΟΒοχαγύμθ νὸπ 
24. ὙοΥΒθη. 

Υ. τιῦ---120. Αἴ Θ'πθὺ δυβίθῃ 
Βη6 πύθ ΤΆ γ6108 τρεῖς παῖδες, ἃ 
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71. οὐδαμῶς" ἀλλ ἀμφ᾽ ᾿ϑήνας πᾶς κατέφϑαρται στρατός. 

44.τίς δ᾽ ἐμῶν ἐκεῖσε παίδων ἐστρατηλότει: φράσον. 
ΑΤ. ϑούριος Ξέρξης, κενώσας πᾶσαν ἠπείρου πλάκα. 

2.4.πεξζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἑμώρανεν τάλας; 
ΑΤ. ἀμφότερα: διπλοῦν μέτωπον ἦν δυοῖν στρατευμά- 

τοιν. {20 

2414.πῶς δὲ καὶ στρατὸς τοσόσδε πεξζὸς ἤνυσεν περᾶν; 

4Τ΄ μηχαναῖς ἔξευξεν Ἕλλης πορϑμὸν, ὥστ᾽ ἔχειν πόρον. 
214. καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῇσαι μέγαν; 
4Τ. ὧδ᾽ ἔχει, γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνήψατο. 
414.φεῦ, μέγας τις ἦλϑε δαίμων, ὥστε μὴ φρονεῖν 

καλῶς. 12ῦ 

4Τ. ὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν οἷον ἤνυσεν κακόν. 

414. καὶ τί δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ᾽ ἐπιστενάξετε; 

ΑΤ'΄ ναυτικὸς στρατὸς κακωϑεὶς πεζὸν ὥλεσε στρατόν. 

414. ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφϑαρται δορί; 
ΑἸ πρὸς τάδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν κενανδρίαν 

στέγει. 

24. ὦ πόποι κεδνῆς ἀρωγῆς κἀπικουρίας στρατοῦ. 
ΑΤ. Βακτρίων δ᾽ ἔρρει πανώλης δῆμος, οὐ δέ τις γέρων. 
2414. ὦ μέλεος. οἵαν ἄρ᾽ ἥβην ξυμμάχων ἀπώλεσεν. 
ΑΤ. μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημον 

Ἃ6Υ τηῇῦ Αἴοβϑβα τέσσερες, Ἡδτοα. 
ὙΠ, 2. -- ἐμώρανε δὲ πεῖραν τήνδε 
πεξὸς ἢ ναύτης; 

Υ. 721-- 120. ΒΟΡΗ. 0. ΠΥΡΟΥ͂: 
᾿πόλλων οὐκ ἐκεῖνον ἤνυσεν φο- 
νέα γενέσϑαι πατρός. -- μηχ. 118. 
Ἡρχοά. ὙΙ,, 8: μέλλω ξεύξας τὸν 
“Ἑλλήσποντον ἐλᾶν στρατὸν ἐπὶ τὴν 
Ἑλλάδα. -- ὕπίον ἄρῃ Βόσπορος 
(ἰπάουβανθ) 1ϑύ 16. (γὶ6 746) 6. 
᾿Ἑλλήσποντος νογβίαπαθη. Ατὴ ΒΟΒΡ. 
γθοῖοιβ μαύψα ὅθ ΤΥ ΘΙῸ5. Θ1Π6 
Θ ΟΠ ΡΥ οἸκα ΒΘΒΟΒΙΔ ΡΘΗ ; Ηογοά. ΤΥ, 
8ὅ: “]αρεῖος. οὖς, ἀπίκετο τῆς Π1}7- 

χηδονίης. ἐπὶ τὸν Βόσπορον, ἵνα 
᾿ ογυτὺ ἡ γέφυρα. ὙΠ, 10, 8: πα- 

ΤΟΥ͂ τὴρ σὸς ξεύξας, Βόσπορον 
Δρηΐκιον, γεφυρώσας δὲ ποταμὸν 
Ἰστρον διέβη ἐπὶ Σκύϑας. Ἐν 
Καγα τη ἀθὺ ΙΓ Καπρ ἄ888 468 Χ. 
Βῖηη γουὈ] θη οὺ πψατάθ. --- (Πα παβὺ 
Τιθομί,) ααϑηὔαμ (απ 4 61} 1η{6 116] 
Ῥούθδθὺ οχ δυθηΐα. 

ἈΒΒΟΗΥ͂Ι,. ΡΕΒΆ. 23. Αυῇ. 

φασὶν οὐ πολλῶν μέτα 

Υ. τ2τ-- -τ182. πράξασιν, ἂρ. 1281 ἴ. 
χὰ Αγ. ΝΡ. 284. --- Αὐθυηῖδῖα, χὰ 
Χουχθβ Ὀ61 Ηοτοᾶ. ὙΠ], 608, 8: ἢν 
αὐτίκα ἐπειχϑῆς ναυμαχῆσαι, δει- 
μαίΐνω μὴ ὃ ναυτιπὸς στρατὸς κα- 
κωϑεὶς τὸν πεζὸν προσδηλήσηται. 
ττ- Α6808. ἔγαρτωη. 151: ὅταν κακῶσαι 
δῶμα παμπήδην, δέλῃ. --- δορί, 84. 
240. --- πρὸς τ. ὡς, ἴα, αὖ ργορύθυθα 
(470. 829). -- ὦ πόποι 5βοηϑβὺ πΙομύ 
1τὴ ΠΙΔΙορ; νρ]. 860. 860. 8ὅ2. Αρ. 
1015. ἸΌ10.. 1100. Ἔπι: 1:6 
ἀρωγὴ (Δς. 41. 18) κάπικ. (ΘΡΡΙ. 
121) στρ. 416 ἔγθὰθ ΗΠΠΐ6 αηα Θ᾽ θα 
Ὑγ6 1086 ἀἀ5 Ηθοὺ ρονϑηγία (παπᾶ α16 
1η τη ᾿οβύθπα). 
,Ν. 188 --ἴ88. ΚνρῚ. Επν. Ηθο. 1180: 

μόνον δέ σὺν τέκνοισί μ᾽ εἰσάγειν. 
Ηοτοά. Υ͂Ι, 16: μετ᾽ ὀλίγων συμμά- 
χων μεμονωμένοι. ΠΠῸΚ. ΥΠΑΚΠῸ: 
μονωϑεὶς μετ᾽ ὀλίγων ξυνδιαβάν- 
τῶν. --- ὙΥ ἃ5 ᾿ἰϑῦ ΒΟ} ]]1658110}} δὰ8 1ῃ τ 
σοπογάθη Ποηχοϑίῃ. 1, 14: σκοπεῖ- 

6 
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“14.πῶς τε δὴ καὶ ποῖ τελευτᾶν; ἔστι τις σωτηρία; τ8ὅ 

ΑΤ. ἄσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν δυοῖν ξευχτηρίαν. 
2.4. καὶ πρὸς ἤπειρον σεσῶσϑαι τήνδε, τοῦτ᾽ ἐτήτυμον; 
“«4Τ. ναί; λόγος κρατεῖ σαφηνής" τοῦτο γ᾽ οὐκ ἔνι στάσισ. 
414.φεῦ, ταχεῖά γ᾽ ἦλθε χρησμῶν πρᾶξις. ἐς δὲ παῖδ᾽ ἐμὸν 

Ζεὺς ἀπέσχηψεν τελευτὴν ϑεσφάτων᾽ ἐγὼ δέ που 140 
διὰ μακροῦ χρόνου τάδ᾽ ηὔχουν ἐχτελευτήσειν ϑεούς" 
ἀλλ ὅταν σπεύδῃ τις αὐτὸς, χὠ ϑεὸς συνάπτεται. 
νῦν κακῶν ἔοικε πηγὴ πᾶσιν ηὑρῆσϑαι φίλοις. 
παῖς δ᾽ ἐμὸς τάδ᾽ οὐ κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ ϑράσει" 

ὕστις Ἑλλήσποντον ἱερὸν δοῦλον ὡς δεσμώμασιν τλῦ 
ἤλπισεν σχήσειν δέοντα, Βόσπορον, δόον ϑεοῦ" 
καὶ πόρον μετερρύϑμιξε, καὶ πέδαις σφυρηλάτοις 
περιβαλὼν πολλὴν κέλευϑον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ. 
ϑνητὸς ὧν ϑεῶν δὲ πάντων ᾧετ᾽, οὐκ εὐβουλίᾳ, 
καὶ Ποσειδῶνος κρατήσειν. πῶς τάδ᾽ 

νῶν 
Ξ: ΡΟ εἰχὲ παῖδ 

σϑε εἰς τί ποτ᾽ ἐλπὶς ταῦτα τελευ- 
τῆσαι. -- ἄσμ. μολεῖν (ΕΙ. ΠΡ Χοχυ 
5.50: ΤΡΥῈν ἄσμενος ἐκ ϑανάτοιο. 
Κυ. δ1, ὅ. Α. 2), ἀδν Ὀιομῦύου σνοὺ- 
σἰδοῦ αἰ ΟΥΓ ἄδη Βούθῃ Ἃ16858 πιοηὺ 
μὰ ουζ] θη 1αβθθη. Ασοἢ Ῥουοἢ- 
ἰοῦ (ΧῸΒ] ρομπθιου) Ηρτοά. ὝΠ]|, 
1117 ἀδ885 ΧΟΥΧΘΒ ταῖν ἄθχυὰ Βοβδίθ 68 
Ἤροτοϑδ τῇσι νηυσὶ διέβησαν ἐς 
Ἄβυδον" τὰς γὰρ σχεδίας οὐκ εὺ- 
ρον ἔτι ἐντεταμένας, ἀλλ᾽ ὑπὸ χει- 
μῶνος διαλελυμένας. -- κρατεῖ, 
ΘΌΡΡΙ. 294. 

Υ. 189---148. οι χρησμοὶ 6106 
ἄθῃ Ῥρύβοῦθμ [{Ππρ͵0Κ ἴῃ ΙΏγΘΙη 
Καιρίθ σθρθη Ηρ]]ὰ8 σδυγθιββαρὺ 
μιϑύθθη ϑρυϊοῦ ὅπὸὰ Ἠδτοά. ΙΧ, 
42 ἴ, νρὶ. ὙΙ1, 6. Ὀθοτρθηθ 1ϑὺ 
ἩΘΟῊ ἀοὺ Ατῦ ἀοὺ ΕΒ πτπιπρ' 1656: 
ΟΥ̓ΚΟῚ ἴῃ ν. 739. 7141 ψΦΒγβομοιη- 
ΠΟ 888 516 ἴὼΏ ἄθῃη θη Πέρσαι 
γοσϑιβρθῃθπάθῃ ύϊοϊςο ἀθὺ ΤΠ ΥΠ]ΟΡῚΘ 
πᾶμον ἀδγροὶθρὺ γᾶσοπ; Ὑρ]. ΟὈΘῃ 
5. 89 ἢ -- διὰ Κι. 68, Ὁ ΠΑ, 9: 
-- 142 ἀορροίβοιρθ ϑοηπΐθησ; υὙϑ]. 
ἘΠΥ. ἔγάρστα. 486 Ν.: τῷ ὰρ πο- 
νοῦντι καὶ ϑεὸς συλλαμβάνει. -- 
ΤΠπα ξὸ βομοὶπῦ 65 ἄδ88. βόθοι 76ὐχί 

3 [ 

οὐ νοσὸς φρε- 

τῦ0 

ἐμόν; δέδοικα μὴ πολὶς πλούτου πόνος 

ΘΒ ΟἸΘΒΟΥ 6116 (ἀθη {ΠπρΊὔοϊς 
κΚαπαθπάθῃ ὟΝ οἰββασιπρθη) {ἰΠ06Υ 8116 
ἘΥΘαπ 6. 5108 161 ΘΥΡΌΒΒΘη Πϑῦ. 

Υ. τ44--182. ἱερὸν, 49. 497. ΑὙΘΗ 
Τα ΘῖοΒ (γρ]. 186) τγ6 155 ΠΙΘΥ τυ ῃΥ 
8.15 ΟΥ͂ ΘΙ σθῃ 0} 50]]. --- δεσμώμασιν 
γνρ]. 09-τ2ὦ. 16 (θβοβιοπίομθῃ 
θ6Ὲ1 Ἡεογοά. ὙἼ1, 86 Καπηΐθ ψΟὩ] 
ΑΘΒΟΠΎ]ΟΒ ΠΟΘΙ ον ηϊομῦ. Β6Ὶ [τὰ 
ΒπΠἃ 416 δεσμώματα ππᾷ πέδαι 
Μη61Ὶ ἀο5 Τορουραπρθ ἴον ἄθῃ 
Ἠο]]οθρομῦ. 1) 885 8 Βϑίηθη ὙΥ οσΐθῃ 
7686 Μξγομοη δηὐβίδη θη βθῖθη 18, 
61 ἄργθῃ ΒΟ ἴθημοῖῦ, πιομὺ 
ΘἸ]ΔΆΌΙΙΟΗ; ΡΟΣ δαΐ αὐμθηβομθτα 
Βοᾶθῃ 51πα 5816 ΒΟ. ΘΥΘΟΙΒΘᾺ 
ὑπ τνὸὰθ Ηθγοᾶοΐ νουρθἔαπαθῃ 
σοτάθη. -- Ομετερρύϑμιξε, εἰς γὴν 
(ϑομοὶ. Β). --- πολλῷ στρατῷ [ἅν οἴῃ 
ΖΘ] γθΊομο5. Ηθου. --- Ο δέ, 119. -- 
Μι πῶς ταδ᾽ “τὰ ὈΘρΟμηΘη. 8 
5010 ἦν ἀδ5 Ζοιύνοτὺ ΠΤ γΕ]. 
ΟΡ. ῬΗΠ. 1116 ἔ.: πότμος σὲ τάδ᾽ 
ἔσχε. - “πολὺς πλούτου (ατὰ Πρ Ιοἢ- 
ἐπατη) πόνος... ἁρπαγή, δι ΒΘΏΒΌΤΗ : 
τηθ 1 τ θδτη ΘΥΥΤΟΥΌΘΠΘΥ ἘΠ 6Ι0}- 
ἐμαπη; νοὶ. ΟΠμο. 187: ἐν τοῖσι σοῖς 
πόνοισι χλίουσιν μέγα ἴῃ ἄθτη γτ- 
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» , ς ΄ 

οὑμὸς ἀνθρώποις γένηται τοῦ φϑάσαντος ἀρπαγή. 
» -» Ν ’ 

ΑΤ. ταῦτα τοῖς κακοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσκεται 
ϑούριος Ξέρξης" 

, 3 ς . . , , 
λέγουσι δ᾽ ὡς συ μὲν μέγαν τέκνοις 

“- 2 ΄ ᾿ ᾽ -» ᾿ τ 32 , “ ἐτοὶ 
πλοῦτον ἐχτήσω ξὺν αἰχμῇ. τὸν ὃ ἀνανδρίας ὕὑὅπὸ τῦὅδ 
δ , - τ 
ἔνδον αἰχμάξζειν, πατρῷον ὃ ὄλβον οὐδὲν αὐξάνειν. 
τοιάδ᾽ ἐξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις κλύων κακῶν 

3 3. ἰδ 

τήνδ᾽ ἐβούλευσεν κέλευϑον καὶ στράτευμ᾽ ἐφ᾽ ᾿Ελλάδα. 
214. τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 

μέγιστον. ἀείμνηστον. οἷον οὐδέπω 100 
τόδ᾽ ἄστυ Σούσων ἐξεκείνωσεν πεσὸν, 
᾿ 1: Χ Ἁ "ἢ Τὴ ϑ "» 
ἐξ οὗτε τιμὴν Ζεὺς ἀναξ τήνδ ὠὦπασεέν, 
2 

ἕν ἄνδρ᾽ ἁπάσης ᾿“σίδος μηλοτρύφου 
ταγεῖν, ἔχοντα σκῆπτρον εὐϑυντήριον. 
Μρὸ ᾿ 53 ς - ς ) Δ --ρο δος γὰρ ἦν ὁ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ τὸ 

ἐκείνου παῖς τόδ᾽ ἄλλος δ᾽ 

Βᾶτη γῸΠ αἷν ΕΥ̓ΟΥΌΘημθη. - ἄν- 
ϑρώποις τοῦ φϑάσαντος ΟἾπ6 ἰπ 
ΒεΘΖίθμαπρ' σὰ ΘἰπδμοΥ σθβθύζί Ζὰ 
βόῖη. ΥῈΊ. 8181. φϑάσ. Ῥυϊτηϊ οο- 
σα ΡΘ 15 (815 ΤΘ 5. ΠᾺ]]1π|8), 465 ουβύθῃ 
Ῥοβύθῃ ΑὩΡΎΥΘΙ ἔθ β. 

- Υ,188--Τὅ8. τοῖς α16 ὈαΚαπηΐθῃ, 
πᾶσα 0} Μαεγάομιοθ, Οποτιηθκυϊΐοβ, 
416 ΑἸθυϑᾶθῃ πᾶ Ραιβιβύγαθ θη, 
5. Ηογοᾶ. ΝῚ,, ὅ ἢ. 10 (σὲ. . ἀνθρώ: 
πων κακῶν ὁμιλίαι σφάλλουσι). 
ΥΠΙ|Ι, 99. -- ὡς σὺ... τὸν δ᾽, ὅ99 Εἶ 
--- ἔνδον, 1 (ΟΥ γυναικωνῖτις: γΡ]. 
Ρ]αΐ. Βγιιρ. Ρ. 1106 Ἐ: ταῖς γυναιξὶ 
ταῖς ἔνδον. Ῥιμά. ΘΙ ἈΠ 1 »- 
δομάχας͵ ἅτ᾽ ἀλέχτωρ. β00}. ΒΕ]. 
901 ἔ: ὃ πάντ᾽ ἄναλκις οὗτος, ες 
ὃ σὺν γυναιξὶ τὰς μάχας ποιούμενος. 

Ἐυτῖρ. Οὐ. Τὅ4. -- κέλευϑον καὶ 
στράτευμα Ἠοπαϊθαν5. 

Υ, τ89--τ04. σφιν, 416 1πη{6]]66- 
ὕπθ!]θη ὕσμορον σψογάθη ἔν 85 
ΟΘβο ἤθη 8 ταῖν ΘΓ νυ ΟΓ 10} σε- 
τηϑομύ. --ὀ ἐξεκείνωσεν πεσόν γρΊ. 
πηύθῃ ὃ. 114. δδιὺ ἄβθιὴ Βοβέθῃθῃ 
Ὧ65. Ῥθυβίβομθη Πθίοηβ. -- ἐξ οὗτε 
(γ61. 297) ψὶθ χη. 26. -- ΑτοΙ- 
Ἰοομ. ἔν, 22: οὐδ᾽ ᾿“σίης γε καρτε- 
ρὸς μηλοτρόφου. - ταγεῖν, νρ]. 
Βορύ. ὅ8 ταγεύειν. 

Υ. τοῦ ἢ 16 ἔοϊρϑπάθ ΤΠ6Ροι- 
Βιοῃῦ ἋΟΥ ῬΘΥΒΊΒΟΠ θη ΟἰΘβομ! οὔθ Ὀ18 
ΔΓ ΧροΥχοβ, τὴἱῦ ἀον Τοηάθηζ Ζαὰ 

σι 

ΠῚ) 7, Ἅ 

ἔργον ἤνυσεν 

1)6υ- 
Βδρθπΐ 

ΖΘΙΘΡΘη ΜῈ ΠΟΘ Ὧ16 οὐνγᾶθ 
αὐθροβ ἀπ οἷ ΒΟ ΠΟΥ 
ἀαρθύγθθθη 561, θη νὺὰ ἀθῃ 
Απσαῦθη (65 Ἠρογοᾶοὺ τηϑπο δ 
τ. Ὑ᾽ ουμὑ] Πρ Βυ ΘΒ ΟΠ 6 51π4 γοὺ- 
ΘΘΌΠΟΗ. ΒΙΠΙσΘΎυγθ1586. Κϑηῃ τηδῃ 
γοη ΑΘ680}. πιομῦ 416 σοπδπο Κοηηΐὺ- 
1155. Θδἴηθ8 Ηργοάοῦ δυναγύθη, δι 
415. ΚΙοιπεβιαῖθ, Οθβοιοὑβομγθῖθον 
πα ΡΒ ΘΥΘΥ Ἐὰν ἴδ Βυτ"ὑὑ] πῆρ 
ἀ685. Πιομύρθη. νἱ8] ροὐϊηβύρον σο- 
Θοβίθ!]ῦ πγᾶγ. 

Υ, τοῦ--τ07. Μῆηδος ΕἸρΘηΠ δ ΠΙ6 
(πάθια ἤΔ ΟΠ 6] ΘΗΊΒομον ιὐῦ6. ἄθὺ 
ἰδαίθη ρου 6. 8.15 Ρ]ΘΙ ΟΠ Πϑτη]ρ' γαῖ 
θ1ὴ Ὑ ΙΪ τϑβξδιητηθ ϑοβούχΥ νγιγα, 18 
ων, Βοιωτός τι. 8. νγ.). Ὑ6ηη Αρ- 
ρο!δξῖν, 50. δ οπἐνγθάον Κγαχδγοβ 
ϑοηπηοιηῦ (Η θτοά. Ι, 46: ἡ ̓στυάγεος 
τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη καϑαιρε- 
ϑεῖσα ὑπὸ Κύρον τοῦ Καμβύσεω) 
ΟὐΘΓ ̓ Αβύγαρθϑ (Χ6ῃ. Ογτορ. ἸΡΕΘΣ: 9: 
ὁ μὲν ᾿“στυάγης ἐν τοῖς Μήδοις 
ἀποϑνήσκει, ὁ δὲ Κυαξάρης, ὃ τοῦ 
᾿στυάγου παῖς, τῆς δὲ Κύρου μη- 
τρὸς ἀδελφός, τὴν ἀρχὴν ἔλαβε τῶν 
Μήδων). Το θηξ}15]16 οὐ οἴηθ ἀπ πΚ]6 
Κοπαξηῖθβ ον Τμαίβαοιθ σὰ Οὐπαπαο 
αδ85 Ζασυβὺ 416 ΜΙ θυ 485 Πϑυυβοῆθῃ- 
6 ὙΟΙΚ ψᾶτθη. -- τόδ᾽ ἔργον ἀδ5 
γοὴ ἄρα γαΐου ὈΘσομπΠθη6 ἦν Βο- 
οΥὐπαπηρ ἀον Ηρ υγβ μα ἄρον Α 516. 

0 
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φρένες γὰρ αὐτοῦ ϑυμὸν οἰακοστρόφουν. 
τρίτος δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνὴρ, 
ἄρξας ἔϑηκε πᾶσιν εἰρήνην φίλοις" 

“υδῶν δὲ λαὸν καὶ Φρυγῶν ἐκτήσατο, 1τό 

᾿Ιωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βία" 
ϑεὸς γὰρ οὐκ ἤχϑηρεν, ὡς εὔφρων ἔφυ. 
Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ηὔϑυνε στρατόν. 
πέμπτος δὲ Μάρδος ἦρξεν, αἰσχύνη πάτρα 

ἘΒβ βϑίδηρ' ἴῃτη αἴ688, θη ΘΓ ὙᾺΥ 
οἷα ᾿Αρταφρένης {33 τὰς φρένας 
ἔχων ἀρτίας), τοῖὐ Θὑσυη ΟἹ ΟΡ ΒΟΠΘΥ 
Αὐυδβαθδαθαπρ ἀ65 ΝΙΏΘΠ5, 116 Ρτοτη. 
8ὅ ἢ. 881. ϑϑορύ. 658. 829. Αρϑῃη. 
1080 Ε΄ θῃη Αθβοῃ. ΒΙθπδοῖ ἐν 
θη ψυγοϊΐθη Πδσθηΐθη (απ ΞΟΠ 
465 ἥ7ῆδος) οἴπθη Αὐδαρῃτθηθβ Β1ο], 
50 Κοιητηῦ 1685 θη Αβύγαρβ (65 
Ηδοτγοαοῦ πϑμοὺ 8415 ἄθιη Κυεχδυθβ 

᾿ς Ὧ65 Χϑποόρποι. [)85 (ββομι οί! 9} 6 
ἄθρουν α16 Αὐῇθι θα ουἕο σα ἀογ Αομὃ- 
ΤΩΘΠΙ 6 5. ἴθ Β. Ἐ.211. 5. 46 

Υ. 108--18. Κγτοβ (Καυσ5ῃ 
οὔδθὺ Καγιβεεξαουηῖπι5) τοσ. ὅθ0-- 
580 ν. Οἢγ. ὕοη βϑίπθη ΕΥΟ θυ ΠΠΡΘ ΠΗ 
Β:Πα ΠῸΥ 616 ἄθη Π6]]Θηβομθη (6- 
ΒΘ  βκσθῖβα πϑοΠΒ.]Π]θροπᾶθη σ- 
πδηπῦ: αἀ85 Ἰγα!βομθ ΠθΊ ἢ (ΚΥΟΙΒΟΒ) 
ππα τηϊῦ (πὴ) αἸθβοῖη ΡΒυυρίθη πα 
Ἰομῖθη. --- ἤλασεν ΥΡῚ. ϑόρΡῃ. Ὁ. Π. 
1 ἴ.: ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑιεὸς σκή- 
ψας ἐλαύνει. .- ὡς, 8069. --- Κύρον 
παῖς, Κατάργβοθ (Και πΠἀβοῃγ 8), 
“. 580---ὅ28 ν. ΟἾγ. 

ΝᾺ 1 1 πρὶν πὶ ΥρΙ. 
Ηδρτοα. ΠΙ, 61 ΗΕ πα ἀ16 ργοββθθ 
ΤΩβο τ γοὸὰ Βοϊβῦππ, Ὡδοἢ ΟΘΥ 
Το Ὀουβούζαηρ νοὰ ΕἾ. ΞΡΙ6βῸ], α16 
ΔΙ ΌΡΘΥΒΊΒΟμ 6 πη. Κι ΘΙ] ΠΒοΒν ρθη (1,610- 
σὶρ 1802), 5. ὅ Π΄, νὸ θδυῖυβ βαρύ: 
» Κατηθ γα μαξέθ οἴπθῃ Βιπθον 
Βαγα γα τοὴῦ Νάιηθη. .. ἀΐθβθῃ 
ὑδαϊοίθ ὃ. 858 Κδϑιηθυζίιγα ἄθῃ 
Βαγα ἴγὼ ρουδαξοῦ παύίθ... οἱθῃρ᾽ δὺ 
ΠΘ 0. Αρρυρίθη.... ἄδ γγ8Υ ΠΗ Μϑηῃ, 
οἷθ Μαρου, Θααπιᾶία, τοῦ Νδτηθη 
(061 Φαβίϊη. 1, 9, 7 Οοτηθίθβ), νοι 
Ῥιβιγϑανβαδ ἃ5 Ἰϑῃηΐθ δ 510} 
ἘΠῚ “Ὁ ΒῸ Ἰορ' ΕΓ α16 Τιϑραΐθ δ: 
ἼΘΙ Ῥίῃ Βατγα γα, ϑομη 465 Κατα, 

Βύιᾶον ἃ6θ5 Καιηρυῆγδ.᾽ ἀδτδαῖ 
συγ ἀα5 σϑησθ Ἀδιοῃ Δυΐγ8- 
ΥΊΒΟὴ ρσορθῃ Κϑιθα]γδ. . . 68 ὙὙ8 1 
ΝΙριηδημα, ΘΟΘΥ 61η ῬΘΥΒΘΥ ΠΟΟῚ 
Μραᾶθσ, ἀθὺ αδυϊηᾶΐα ἄθπὶ ΜΆΡΟΥ 
488 ΒΘιοἢ οαύγιββοη πξζθ: ἀδ5 ΥΟΙΚ 
ατομύουθθ 10ὴπ Ὑθρθ ΒΘΊΙΠΟΥ ατδα- 
Βϑτη κοῦ... Νιθυηδπα πγαρύθ οὔνγαβ 
Ζὰὶ τϑάθῃ ἄρθυ αδυτηᾶία ἀθη Μδρου, 
ὈΠ 10} Καῖη. ἄβδῃη τἱϑῦ 10 ἀθῃ 
Αὐγϑιηδζᾶα, ατὰ ΗΠ] δῃ: ἀυτᾶ- 
τηδζσάα, σουθῃσίθ τὴν Βοιβύαμπα, ἴῃ} 
Μομαΐθ Βᾶραν δα! δ. σοι πὔθη Τρ, 
ἀῶ 8 65, ἀὦ ὑδαῤοῦθ 1οῃ τἱὖῦ οτ- 
ΘΘΌθπθη Μϑμπθυη 16 π6η Οδυτηᾶία 
θη Μᾶρου ἀπᾶ α16. 6] 0 ῃ6. 561Π6 
γον χηβῦθη ΑΠΠΒΉΡΟΥ Ὑγϑ θη. 68 
ἰϑῦὺ οἷπθ Εἰ ϑδύαηρ, ἐἀξαιμασιιι τητῦ 
Νατηθη, τὴ ΒΟΣΙΕΝ Ἰφῶγδτηϊῦ ΝΆ ΠΊΘΏ, 
ἴη Μράϊθη, αουτὺ ὑδαΐοθθθ 1θ ἢ 1Πῃ; 
10} πϑμτὰ ἴῃτὰ α16 Ηθυγβομοῖ 80; 
ἄστοῃ α16 απαᾶθ Αὐτδιπδσᾶδβ τατα 8 
10} Κῦπιρ, Δυταιηαζαδ, ἀρουσα Ὁ ταῖν 
ἄδβ βίῃ... {πᾶ ἴῃ ἀρουβθὶ θη [ἡ- 
βου (5. 851. ὍὈ61 ὅξριθρϑ)): ,,41688 
51π6 ἀ16 Μὅπηθυ 6] 96 ἀδηηδ}8 ἀογὺ 
γγΆγΘ ἢ 815 106} αδαυτηϑῦε, θη ΜΆρΘυ 
ὑδαϊοίαθ. ἀδιηδ}8. Πα] θη ἀ16868 
ΜϑμμποΥ τοῖν 815 τηθῖηθ ἈμΠάΠρου: 
γιπααϊταπᾶ (Ηγοαοῦ ΠῚ, τὸ ᾽Ιντα- 
φρένης, ὈΘῚ ΑΘΒ0Π. ᾿Δρταφρένης) τη 
Νάμηθη, ἀθὺ ϑομη (08 ναγαρρᾶχα, 
οἷη Ῥρυβοῦ; ὕ{ᾶπῷ (Οταάνης) ταῖὐ 
Νδαθη, ἀοὺ ομη ἀ68 ΤΆ ΚΉτα, οἵη 
Ῥρυβου; Οδαθαγανω (Γωβρύης) ταὶῦ 
Νατιθα, ἀογ ϑομπ ἀθ5. Μαγαυηῖγα, 
οἴῃ Ῥρυβοι; γιάδτμο ( Ὑδάρνης) τοὺ 
ΝΤΩΘΩ, δὴ ΘῸμμ ἄἀθ5 Βαρᾷριρμα, 
τι Ῥουβου; Βαραθακηβω(Π]εγάβυξος) 
τὶὺ Ναχηθη, θυ ϑόομη 4685 θδάμπηγα, 
οἴῃ Ῥϑυβοϑυ; ᾿Ατάυχηδηίθ (ἀσπαϑίνης) 
τηϊῦ Νδιαθῃ, ον ϑομπ ἀθ5. γαῖα, 
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ϑούνοισί τ΄ ἀρχαίοισι" τὸν δὲ σὺν δόλῳ Τ1ὅ 
᾿Δρταφρένης ἔκτεινεν ἐσθλὸς ἐν δόμοις, 
ξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν, οἷς τόδ᾽ ἦν χρέος. 

ἕκτος δὲ Μάραφις, ἕβδομός τ᾽ ᾿ἀρταφρένης.] 
κἀγὼ πάλου δ᾽ ἔκυρσα τοῦπερ ἤϑελον 
κἀπεστράτευσα πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ. 180 
ἀλλ οὐ κακὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει. 
Ξέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς ὧν νέος νέα φρονεῖ, 

κοῦ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" 
εὖ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἴστ᾽, ἐμοὶ ξυνήλικες, 
ἅπαντες ἡμεῖς οἱ κράτη τάδ᾽ ἔσχομεν 186 
οὐκ ἂν φανεῖμεν πήματ᾽ ἔρξαντες τόσα. 

ΧΟ.τί οὖν, ἄναξ ΖΔαρεῖε, ποῖ καταστρέφεις 
λόγων τελευτήν; πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι 
πράσσοιμεν ὡς ἄριστα περσικὸς λεώς: 

414.εἰ μὴ στρατεύοισϑ᾽ ἐς τὸν Ἑλλήνων τόπον, 790 
μηδ᾽ εἰ στράτευμα πλεῖον ἡ τὸ μηδικόν᾽ 
αὐτὴ γὰρ ἡ γῆ ξύμμαχος κείνοις πέλει. 

ΧΟ. πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας. τίνι τρόπῳ δὲ συμμαχεῖ, 
214. κτείνουσα λιμῷ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν. 
ΧΟ. ἀλλ᾽ εὐσταλὴ τοι λεχτὸν ἀροῦμεν στύλον. 195 

οἷπ Ῥρυβου. ΕΒ ᾶγθη ὈΥΊΡΘ ΗΒ 
ποὺ Ῥϑυβόμπ!οηθ Μούϊνα 4]16η 416 
ἄθηῃ Οδαμηᾶξα, σὰ 56]πθπὶ Βοίσαρο 
γουϑη]αβδύθη, ΒΟΠαΘ ΘΟ 155 8110}} 
45 παύϊομϑ]θ, 416 Ηθυυβομαῖ τσ] 6 ὺ 
ἃ. 416 Μϑαθυ χὰ Ὀγηρθης“ (ΕἾ. 5'Ρ16- 
56], Ἐγᾶη, Βου]1η 1868, 5. 824). 
Κρ]. δοῃ ποοὴ οΌθη ὃ. 821. 

Υ. 118---181. ΝΟΙ ΤΠΠρυηρ᾽ 65 
ππθομύθη ΔΘ Β65 (5. απΐθῃ ὅ. 118) 
βϑῦχὺ Π δ 6105 5.15 Ο Παρ οπα 85 Ὀ6- 
Καπηῦ γούϑὰβ ἀ8855 δἰ ΟῚ αἸΘΒοὺ ἄν- 
δρες φίλοι ΘΥ 581 08ὺ σ'θυγθβθῃ 86]. -- 
καπεστράτευσα πολλα, Π8 ΟΠ σψ]6]6η 
ΒΙομθπηρθη; Ἰθύχὺ 1τ ἘΠΠ ΖΘ] ΠΘη Ὀ6- 
Καηπΐ ἀυγο 616 συόβθθ [πβουὉ 
γοπ ΒΟΠΙβίαπ: 5. ΞῬῬΙΒρΡ61, ΚΘ] 1] Β ηγ. 
5. 9 Εἰ πορϑὺ Εγᾶη 5. 826: ΟΠ ΑΥ]5 
τησιβδύθ 5100 488 ΒΘ: 0ἢ ἀ88 ουὺ' ὈΘΠ αυ- 
ΒΟΏΘΩ 5011] 06 οὐδ ΘΟ ΘΙΌΌΘΙΗ. 
Αὐοὸ πϑοπάθιη ἀἴθθ6 ΕΥΟΡΘΥ ΠΡ 
ΒΟΠΟΙ ΘΟ] ΠΠΡΘΙ ᾿δῦ ὑθιοθ ῃ ἸΤΏΤΊΘΙ" 
ὙΊΘΟΘΥ πθθ δ ϑυβαομθ δα. {6468 
ῬγουηΣ τηϑομὺ ἴῃτο Ετηρόσαηρσ Εϊν 

5100: 8.0, ΟἾΠΘ. 5108} ταῦ 6. ἃ πάθυῃ 
4 γΘΥΌΙΠά θη, γοΌγΟἢ 65 ἄθιη Πὲ- 
ΤΘΙΟΒ τηῦρ! 0} πψαγαθ 416 Αὐΐίβπαο 
ὩΘΟῚ ἀπ Π80} σὰ πηἰου τ] ΚΘη. 
16 σου ομβύθη ὑασθη αϊ6 65 
Νδαϊαθιτα ἴῃ ΒΘΌΥ]ΟΠ ὑπαὶ ἀϊ6 ἀ685 
ΕΥναυῦΒ ἴῃ Μράϊθη; σθρθη ὈΘ6146 
φιθηῦ ὅθ Ἰ)ΓΘῖΟΒ. ῬΘυβῦ] 10 ἢ χα 
Β'61α 6." 

Υ. 182--[ζ86. “Ξέρξης, ,ῬΘΥΒΙΒ0Π 
Κηπβαγδγβᾶ. -- οὐ μνημονεύει: νἹ6]- 
τη ἢ παῦίθ ΠάγθΙοΒ. βθ] δῦ 416 ΑὉ- 
5:0 δὴ ἄθη Αὐπθπθη ἤθομθ χὰ 
ΠΘὨΤΊΘΠΗ πΠ4 τητιβϑῦθ ΧΘΥΧΘΒῚη ΒΘ ΠΘΤΩ 
Ζυρθ δπθ Αὐϑέμγιηρ' 465 ὙΥ1]Θη5 
ΒΘΙΠΘΡ. Ναῦθυβ ΘΥΌΠΙΟΚΘΗ, 5. 475 {. 
Ηετοά. ΥἼ, 94 νρ]. 98. ΥἹΙ,1--ὅ,8, 2. 

Υ. 181--194. τί οὖν, Βρρί. 104. 
ἔχη. 902. ἕορῃ. Ρ.1]. 100. -- ἐκ 
τούτων υὐΐοι ἃ] 656 {Ππηϑύβ θη. - 
εὐ ἀν ΠῚ 641 19. ἈΓ 2, ΕΘ. 
μῷ, γρ]. 489 πὶ 
Υ. 196---802. παχ, Ἦθο, 

Φρυγῶν ἐς αἷαν.. 
1128: 

αἴροιεν στό- 
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414. ἀλλ οὐδ᾽ ὁ μείνας νῦν ἐν Ἑλλάδος τόποις 
στρατὸς κυρήσει νοστίμου σωτηρίας. 

ΧΟ. πῶς εἶπας; οὐ γὰρ πᾶν στράτευμα βαρβάρων 
περᾷ τὸν Ἕλλης πορϑμὸν Εὐρώπης ἄπο; 

214.παῦροί γε πολλῶν, εἴ τι πιστεῦσαι ϑεῶν 800 

χρὴ ϑεσφάτοισιν, ἐς τὰ νῦν πεπραγμένα 
βλέψαντα᾽ συμβαίνει γὰρ οὐ τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ. 
κεῖπερ τάδ᾽ ἐστὶ, πλῆϑος ἔκκριτον στρατοῦ 
λείπει κεναῖσιν ἑλπίσιν πεπεισμένος. 

μίμνουσι δ᾽ ἔνϑα πεδίον ᾿ἀσωπὸς δοαῖς 80ὅ 

ἄρδει. φίλον πίασμα Βοιωτῶν χϑονί" 

οὐ σφιν κακῶν ὑψιστ᾽ ἐπαμμένει παϑεῖν, 

ὕβρεως ἄποινα κἀϑέων φρονημάτων" 
οἱ γῆν μολόντες Ἑλλάδ᾽ οὐ ϑεῶν βρέτη 
ἠδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιπράναι νεώς" 810 
βωμοὶ δ᾽ ἄϊστοι, δαιμόνων ὃ᾽ δρύματα 
πρόρριξα φύρδην ἐξανέστραπται βάϑρων. 
τοιγὰρ κακῶς δράσαντες οὐκ ἐλάσσονα 
πάσχουσι, τὰ δὲ μέλλουσι, κοὐδέπω κακῶν 
κρηπὶς ὕπεστιν, ἀλλ ἔτ᾽ ἐχπιδύεται. 81 

λον. Νὰγ δ βῃῖρθ, δου βου] θβθὴ8 
πη ΜῸὨ] Αὐβροϑίαθείθ. -- οὐδ᾽ 
ΘΘΒΟΠΘΙΡΘ θη οἷπ πθαθβ ΗΘΘυ. 
γοι αθτὰ ΖαγοἸ Ὀ]ΘΙΌ 6 6168 ΗΘΘΥΘΒ 
ππηΐου Μδγάομ]ο5 Κη [)γ6105 Κα. 
δὰ ἄθῃ ϑέσφατα (Υ. 139 1) Κοπηῦύ- 
185 ΒΘ ΌΘΗ, 50 888 ΠΙΘΥ ΓΟ] 6116 
ΚΙΘΙηΘ. [ποοηβθα θη 4685 ὈΙΘὔθυβ 
γου]δσύ. -- 16 ΤΠ] ὰπρ ΟἸΠ6Β 
ΤῊ6115 δῦ οἷπ Βάγρβομαι, ἐὰν. ἀδ8 
Ἐπηὐ ΘΗ θη Δ 0 ἀ65. Δ Πα θ.η. 

ν. 808--808. λείπει, Ξέρξης. --- 
Ἡεγοᾶ. ΙΧ, 16: παρῆκε δὲ αὐτοῦ 
(468 Μανδοηΐοϑ) τὸ στρατόπεδον, 
ἀρξά ἔνον ἀπὸ ᾿Ερυϑρέων, παρὰ 
“γσιάς" κατέτεινξ δὲ ἐς τὴν 11λα- 

ταιΐδα γὴν, παρὰ τὸν ᾿ἠσωπὸν πο- 
ταμὸν τεταγμένον. -- πεδίον ἄρδει 
481. - κακῶν ὕψιστα 381. -- ἐπαμ- 
μένει παϑεῖν Ῥτοτῃ. 608. --- ἴ)ὰ 416 
Ἠδπαϊαηρ 465 ϑύοϊκοβ ᾿ἤσθη ἰαηα- 
Ῥαηκὺ Καὶ πδοῃ ἀθι Ομ] ομῦ Ὀδὶ 
ΘΙ ΔΤΙἾ5 ΠΙΤητηῦ, 80 1688 510ῃ: ΟΘΥ 
ὅῖορ Ὀ61 ῬΙαίδα παν ἴῃ αθὺ ΕὌΥΠῚ 
ΘἴηοΥ Υ οἰββαστιηρ οἰ Πθομύθη. 

Υ. 809-- 81. Ηοτοά. ΝῊ, 109 
ΩΝ ΧΟΥΧΘΒ: ὃς τὰ ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια 
ἐν ὁμοίῳ ἐποιέετο, ἐμπιπράς τὲ καὶ 
καταβάλλων τῶν ϑεῶν τὰ ἀγαλματα 
(γ51. οὔϑῃ ὃ. 80). Αμπαάθγουβοιὺβ δῦ 
ΗἩδιοαού ΥἹΙ], 8, 2 ἄυγο ΧοΥχθβ 
4θῃ ΑΥΒΠΘΠΘΥΗ. γΟΥΎΤΘΓ ΘΠ ἀδ85 516 
ἐς Σάρδις ἐλϑόντες ἐνέπρησαν τά 
τε ἄλσεα καὶ τὰ ἱρά. Δεῖ. ἯΙ; 101: 
τὰ ἱρὰουλήσα ντὲς ἐνέπρησαν, ἀπο- 
τινύμενοι, τῶν ἐν Σάρδισι κατακαυ- 
ϑέντων ἱρῶν. --- 811 - Αρ. ὅ2 1. 
- ΠῚ ἀδ8 γ1616 ΘΟ] τησηθ 88. 516 
Δηρ θυ ὐοὺ θ᾽ θη 818 τι. 8. ὙΚ. δρά- 
σαντες... πάσχουσι γρ]. Δρ. 1504 
(α. 1521). ΟμΒοθρῃ. 818. --- κρηπίς, 
αταπαϊαρο, ϑΐοοϊτοὶ, θῖτη Βαιθη ἀἃ5 
Ευβίο εἱ Ῥιπᾶδι κρηπῖδ᾽ ἀοιδᾶν, 
ἐπέων βάλλεσϑαι), Ὀθὶπι ΝΙΘαοτ- 
ΤΘΊΒΒ6η (ΟὝ6Υ Αὐββο δ ἔθη) ἀδ8 Πιοὐσύ- 
Θυγϑιομΐθ. --- πιδύω -- πιδάω α161]6, 
Βρυθα]ο; ἀπροργυ. διημηθλ πιδὰ 
(6116), νρ]. 'πιδήεις. 

ν΄, 810-822. Εἴγιι. Μ. ». 669, 
1ὅ: ᾿Αττικοὶ λέγουσι πέλανον πᾶν 
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τόσος γὰρ ἔσται πέλανος αἰἱματοσφαγὴς 
πρὸς γῇ Πλαταιῶν δωρίδος λόγχης ὕπο᾽ 
ϑῖνες νεκρῶν δὲ καὶ τριτοσπόρῳ γονῇ 
ἄφωνα σημανοῦσιν ὄμμασιν βροτῶν 

ὡς οὐχ ὑπέρφευ ϑνητὸν ὄντα χρὴ φρονεῖν. 820 
ὕβοις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἐκάρπωσε στάχυν 
ἄτης, ὅϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέρος. 
τοιαῦϑ’ ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτίμια 
μέμνησϑ᾽ ᾿4ϑηνῶν ᾿Ελλάδος τε, μηδέ τις 
ὑπερφρονήσας τον παρόντα δαίμονα 82ὅ 
ἄλλων ἐρασϑεὶς ὕλβον ἐκχέῃ μέγαν. 
Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκόμπων ἄγαν 
φρονημάτων ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἐκεῖνον σωφρονεῖν κεχχρημένοι 
πινύσκετ᾽ εὐλόγοισι νουϑετήμασιν, 880 
λῆξαι ϑεοβλαβοῦνϑ' ὑπερκόμπῳ ϑράσει. 
σὺ δ᾽, ὦ γεραιὰ μῆτερ ἡ Ξέρξου φίλη. 
ἐλϑοῦσ᾽ ἐς οἴκους κόσμον ὅστις εὐπρεπὴς 
λαβοῦσ᾽ ὑπαντίαζε παιδί. πάντα γὰρ 

κακῶν ὑπ᾽ ἄλγους λακίδες ἀμφὶ σώματι 88 σι 
στημορραγοῦσι ποικίλων ἐσθημάτων. 

τὸ πεπηγός. Ω]. ἀρ. 96. (Μο. 93 
τ ΠΕ. Βππὶ. 00. Μη. τ. 220 
(ἀφρώδης πέλανος). δου πέλανος 
(Βε61) αἵματος σφαγέντος (αἷμα σφά- 
ξειν, Ἀσ. 1889. Εππν. ΕἸ. 92. 281) 
γ9]. Αρ. 209 ἔ.: παρϑενοσφαάγοισι 
δεέϑροις. ΑἸβΒο ΚΙυσρθη σνοη ρἘ- 
Βοβι φομύθίομι ΒΙαΐθ τα σγοη ΒΙυὖ ἀδ5 
8415 Ορΐου. ἀδυρορυδομῦ ᾿ϑύ. ΕΧΟΘΒΒ 
465 Ῥαὐμθίβομοη. --- Πλαταιῶν, 58. 
Ἡδτοα. ΙΧ, ὅ8 Η ὅ9 ΠΠ ὙΥΙὸ Ὀ6ὶ 
ΔΙ γη15 416 Αἴμθπθυ, 50 ὈΠα θύῃ Ὀοὶ 
ῬΙαύδ ἃ 416 Ῥο]οροημοεῖον ἄρῃ Ηδαρύ- 
Ῥοβίδη θη: (Ηεγοα. ΙΧ, 28) υπὰ 
μαύθθη (88 Ἡδαρένοταϊοπβῦ. 6 
ῬΙομύθυ, υο ΒΘ μ θη ΡΦΏΠ6]] ΘΠ] ΒΟΠ 6 ἢ 
Βιαπάραπκίο, ᾿ϑθϑῦ ἀμ Υ 0} θη 
Ὄοτγοση ἴἢγ ΤῸ ψογάρη. --- ϑῖνες 
νεπρ. δέ, 149. ΑΥοὺ] γρῚ]. Ὑ 6γρ'. 66.1, 
4938  -- ἄφωνα... ὄμμ. Βδαμα ΠΩ, 
ΡΘΥ Δα ΘΗΒΟΠΘΙΏ]1ΟΙ. Π᾿ ἘΧΉ 
160 ἔ: σοὶ γάρ τε μάλιστα... πεί- 
σονται μύϑοισι. γ]. Τ62. Ἠθπηβοθ 
χαν τριτοσπ. --- ὑπέρφευ, Αρ. 5177. 

Κυδύϊη. ἔν. 406: μηδὲν ὑπέρφευ {ΞΞ: 
ἄγαν). Ἐὰν. ῬΒοθῃ. ὅδ9: τέ τὴν τυ- 
ραννίδα. «τιμᾷς ὑπέρφευ; -- ἐξαμᾷ 
ϑέρος Δρ. 1658. 

Υ. 828---828. ὈτπαΚθΒσθηρ' 468 ὃ6- 
Καπηΐθη δέσποτα, μέμνεο τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων (Ηοτοά. Ὗ, 106). Υ]. ἀπο 
28ῦ. -- δαίμονα Ξ-- τύχην. --- ἄλλων 
ε15 τὰ παρόντα, 4150 ὙΥ οἰὔογβϑ, ΤΊΘΕΤ, 
πη ΕὙθπιάθθ. «-- ὑπερφρονήσας 
τς ἐρασϑεὶς.. . ἐκχέῃ 468 ἢ. -- ὄλβον 
ἐχχέῃ 168 ἔ -- βορί. Απΐ. 127 ἙἘ: 
Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους 
ὑπερεχϑαίρει. ᾿υυγ. Η ον ΟΠΠ4. 587 ἢ: 
τῶν φρονημάτων ὃ Ζεὺς κολαστὴς 
τῶν ἄγαν ὑπερφρόνων. 

Υ. 829-- 888. Θυδγθ γοϑ, ἀἸἸΟΥΠ 
τπὐθγοοὺ (777) 11] Βαροτθ (μἸομύ 
Ὁρεγ ὑπέρφευ φρονεῖν).--- ϑεοβλαβεῖν 
510} Θομδαϊραηρ' (Θὐνα 8) ἀστοῖ 416 
Οὐύίου ζαζίθηθη. -- πάντα ψ0}}] 
ποῦ 860. (1π 8116 ὙΥ 6ρ6, νο]]δύδηα!ρ, 
πάντως), ϑ0Ππάθυη ΠΟΠῚ., 80 855 488 
Ζοιθσοιτῦ (στημ. βξατη εἶ θαι τι ἐϊϑ 
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᾽ ᾽ ΨΥ ΟΝ 9 ,  -. , 

αλλ αὐτὸν εὐφρονῶς συ πραῦνον λογοις" 

μόνης γὰρ, οἶδα. σοῦ κλύων ἀνέξεται. 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι γῆς ὑπὸ ζόφον κάτω. 
ὑμεῖς δὲ, πρέσβεις, χαίρετ᾽ ἐν κακοῖς ὅμως 840 

» ΄, ἰν Ν 3 ς ’ 

ψυχῇ διδοντὲς ἡδονὴν καϑ' ἡμέραν, 
ἰν Ξ -» -“ 2 ον 2 » 
ὡς τοῖς ϑανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

ΧΟ.ἡ πολλὰ καὶ παρόντα καὶ μέλλοντ᾽ ἔτι 
ἤλγησ᾽ ἀκούσας βαρβάροισι πήματα. 

ΑΤ. ὦ δαῖμον, ὥς μὲ πόλλ᾽ ἐσέρχεται κακὰ 845 

ἄλγη, μάλιστα δ᾽ ἥδε συμφορὰ δάκνει, 

ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματι 
ἐσθημάτων χλύουσαν, ἥ νιν ἀμπέχει. 
ἀλλ εἶμι, καὶ λαβοῦσα κόσμον ἐκ δόμων 
ὑπαντιάξειν παίδ᾽ ἐμῷ πειράσομαι. 880 
οὐ γὰρ τὰ φίλτατ ἐν κακοῖς προδώσομεν. 

ΧΟ. ὦ πόποι. ἢ μεγάλας ἀγαϑᾶς τε πολισσονίμου βιοτᾶς 

ἐπεκύρσαμεν 

5οΊββῶθ Β} 0) 510} ΘΟ ἀθτὰ πὲθ6- 
Τὴ ζθιΐθη, 815 ΡῬυδαϊοαῦ (,,Ζὰ 
Ἐδύχζθη") βύθμθηαθη ϑιιρδίαμπθιν (λα- 
κίδες) γἱομῃίοῦ, Κἀν. 68, 6. 16 Ἐν- 
μπηρ ΟΟΥ ΖΘΙΥΊΒΒΘΠΘη ΚΊΘΙΘΥ 
ὙΟΒ] ὙγΘΠΙΡ ΘΙ ΖΦ] Υ ΘΥτη  ὑ]πηρ᾽ 2 υ71- 
ΒΟῆθη 408 ππα ἄθη ΠΘΟΠΠΘΥΊΡ ΘΗ. 
Κομιρηομθη Αὐΐίγοίθη ἀ65 ΧΘΟΥΧΘΒ 
815 ἀπῇ Αὔοθθα νοῦ αον Βὔππο ζχὰ 
Ὀχπσθη πα ἄθη Ὀθίν. Ομ ϑαΒΡ 1616 ̓ ν 
ἐὰν 16 ΠΟ]16 465. Χουχθθ νουσοπα- 
δᾶ: Ζὰ τηϑόῆθη. Ὑρ]. ὃ. 88 ἢ -- 
λύων Κα. ὅ0, 6. οἷ ἧς 

Υ. 889--842. ὅμως, ΥΡῚ. 29. 
ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν “ὙρΙ. Κια- 
Εἶῖμ08 ἔν. 418: ἔσϑιε καὶ σῇ γαστρὶ 
δίδου χάριν. ̓ ύαν. ΞΌΡΡΙ. 844: σκληρὰ 
τῇ φύσει διδούς, δἃ΄ο αἴθ Οταῦὺ- 
ΒΟΒν {1} Αὐμομδ. ὙΠ]. ν. 886 "Ὁ: 
πιέν, φαγὲν καὶ πάντα τᾷ ψυχᾷ 

δόμεν. ον. Ο. ΤΥ͂, τ, 19 ἢ, Μδμπαηρ' 
αι8 ἄδτη Μιπᾶδ δἰπθθ Θθβέουθθπθα 
5108: ἀαχοι ὅα8 ΠΠρΊ οἷς 465 Απρθη- 
ὈΠΟῸΚ5 α16 Βυθαθ ἃγτὴ ΠΤ Θ θη πο ὐ 
τ ὦ Ζτι ἸάΒΒΘ. δ} ἀυισθηΒ ΟΌΘα 

. 82,.4.90. --- καϑ' ἡμέραν Ἔμοῖ!θροὺ 
δἰον ̓ἄστη ῬΥΦΘΒΘΠ5 α165 ἀπγαῦ "(ϑορι. 
Ο.6. ἼΟΤ79: τελεῖ Ζεύς τι κατ᾽ ἅμαρ, 
γΡ]. ἡδέως ξῆν τὸν βίον καϑ' ἡμέραν, 

το. «ὦ΄. 

Ῥμι]θύον. 7, ὅ), {161}158 46 ἀ16 ἴπ ἀἴθπι 
(Επι. ΑἸο. 188: τὸν καϑ΄ ἡμέ- 
ραν βίον λογίζου σόν). --- Πα εἴδω- 
λον Ζ“ΖΙαρείου γνουβομσιπαθὺ ΊΘΟΘΥ 
ἀπΐου α16 Εγαθ (ταταπίεσμα). 

Υ. 848--8581. ἤλγ. ΥΡῚ. 224, --- 
ὦ δαῖμον, 412. 610. -- δάκνει, Ευτα. 
6088. --- ἀτιμία ἐσθημάτων ᾿πα!σηϊξαθ 
γοβύϊατη, ΒΟ ΒΒ] ου Αὐιΐζιρ'. ἮΝ ΟῚ 
ΔΌΘΗ οθθα 5. 38 Ν. -- παίδ'΄ ἐμῷ, 
ΕΠΒΊΟΙ Ὑ716 914) ὅρα. Ο. Ὁ. 1480: 
μοι. ϑανόντ᾽, ἐπεὶ. ΤῬύδομ. 678: ἀρ- 
γῆτ᾽ οἰὸς εὐείρῳ πόκῳ. ὙΝ οβίρῃβδ)" 
Π. 5. 98. --- πειράσομαι, 65 δῦ ΠΥ 
ΠΟΘΙ πὶομὺ ρον 8δ5 ΟὉ 5816 α16 Κυαΐῥ 
ἄδσιι ἴῃ 510ῃ πάθη τα. ΕΠ 1Ώγ6 
ΤΠ ηβ᾽ θυ οὖ 1ϑῦ ἀπ ἢ ἀ1685 ὈΘΖθῖο- 
πθηα. Ὑ1Θ]]θιοῦ 5011] ἀφ αγο ἢ Δ ΌΘΥ 
α16 Μδρ]οὨἸκοιῦ ἀοὺ ΝΙο αι γα ηρ' 
οἴἴδθηῃ δυο] θη Ὑγοτάθῃ. γρῚ. οὔϑθῃ 
᾿Ξ. 84η. Μ. -- τὰ φίλτατα ΥΡῚ. ΡΙαῦ. 
θοσὶ Το ΣΟ: ἐπιτρέποντα αὑτοῦ 
ϑυγατέρας τὲ καὶ υἱεῖς καὶ γυναῖς- 
κας οὕτως ἐν τοῖς φιλτατοις κιν- 
δυνεύειν. --- Αὔοϑδα, 8. 

ν. 852--Ο07. Ὀυιῦθοβ ὐαβίσηοη. 
ΤΟΌΠΘα «φαΐ Τα ΘῖοΒ, ἃ8. ΑἸ]δ 55 
ΒΘΙΠΘ ψουδιβοορθηρθηθη ΕΥΒΟΙΘΙ- 
ππαπρ, ΟἸοκ απ ατῦββθ ἀθ5 ρϑὺ- 
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εὖὐϑ᾽ ὃ γηραιὸς 
πανταρκὴς, ἀκάκας, ἄμαχος βασιλεὺς 8δὅ 

ἰσόϑεος ΖΊαρεῖος ἀρχε χώρας. 
᾿ἄντιστρ. «ἰ. 

“Ὁ ," 3 , δ μὰ ΄ 3 ΩΝ 

πρῶτα μὲν εὐδοκίμους στρατιὰς ἀπεφαινομεϑ'. ηδὲ νο- 

μίσματα πύργινα 
͵ 3 ᾽ ΄ 

παντ ἐπευϑυνεν. 

νόστοι δ᾽ ἐκ πολέμων ἀπόνους, ἀπαϑεῖς. 

εὔφρονας εὖ πράσσοντας ἄγον οἴκους. 

ὅσσας δ᾽ εἷλε πόλεις πόρον οὐ διαβὰς “Ἧλυος ποταμοῖο. 

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑστίας συϑεὶς, 
οἷαι Στρυμονίου πελάγους 

΄ 3 

Θρῃκίων τ΄ ἐπαύλων. 

ΒΙβοῆθη ΒΘΙΘΗΒ. ἀμίου ᾿ἴῃτη. 618 
γογαϊθηδίθ ψουθη ὙΟΥ ἄθ Ααΐ- 
ἰγούθῃ (65 ΧΘΥΧΘΒ ΠΟΘΙ ΘΙΏΙΗ8)] ψοὺ- 
σοσοηνεγυρὺ, 465 Οοπὐγαβῦθβ σσθρθη. 
ΖΟΡΊΘΙΟΒ οὐδ] θη 80 βϑϑῖπθ Βαΐῃ- 
ΒΟ Ιᾶρσα (790 ἢ. 824 Η)ὺ) ἀορρε!ύθβ 
Οονιού. ΑἸδου τ] ΟΠ ὺ ΟΠδγδῖ- 
ὕδυ, Θρίβοῃθ Αὐΐχε ] πη, ϑπιοἢ γ16]6 
ΘΡΊΒΟμΠ6 ΒΌστηθη πα ΟΥ̓ ΘπασηρΒΗ, 
ΒΟ 6 (5 Μαθ5 ἀρουσιθρομα ἀδ]ς- 
γΠ50} ἀπ αἰ ον  ὐση]10}} οἰ ἔβη, 
ἴῃ ἀοὺ γβῖβθ 465 ϑύθιομοτοβ. Υρ]. 
Ὑν οβδύρμει 5 Π. 5. 818 Ε΄ Ὑγθάου 
(νΡΊ. ὁ ἢ. 0585 8) 5ίθθϑθη Ξἰγόρηθῃ: 
αν ὉΡ οὐ ἃ. 

Υ. 852-- 8ῦ60. Πεκύγ!βομον Οκίω- 
χηθῦθυ; ἰγοομϑβομθ Τυϊροῦϊθ τοῖὖ 
ΘΥΠΚΟΡΘ ἀθ5 συγοίΐθῃ ΤΥ δι; 
Καύα]οκῦ. ἀοκύ. Ῥοπἑαπηθύσγοι ; ἀοκύ.- 
ἴγοομ. Τοσαῦαθ. ΟἸΟΚΊΟμοΥ Ζα- 
βίθπα ππΐϑυ [8 γ6105. --- πολισσονόμου 
Ομο. 8604. ΑἸ Θυ  ὔτ]]0η6. Απρίη- 
ΔΘ ΘτΥ ΘΙ παηρ ἄον Ερι ποία. --- εὖτ᾽ 
ἄρχε, ϑορύ. 140. Αρ. 188 δ. - ἀκά- 
κας 0608. -- ἰσόϑεος γρ]. 80. 688. 

Υ. 8ὅ1--808. Βορτπαππρ ἀστοι 
ἀθ5 Ῥαγθῖοβ Κυθρθυβοῆθ ΤοὨρ- 
Καιύ, πρῶτα μὲν... νόστοι δέ. -- 
ιν χοῖρύθη ον ὙΥο]ὺ σὰῃτηνο!]ο 
Βοῦρα -- ἐμγύθη 516 ΟΣ ἄβθυθπ 
Αὐρθη 818. --- νομίσματα πύργινα 
ΘΘΒΟ γα ὕου Αὐβατιοῖκ τς ἔροὺ τ ῖ8 
ΤΗὔτντη θ᾽ ΟὝΘΥ Ὑγ6 1086 ἴῃ ΤΊ ὔντηθα 

8600 

Στρο. β΄. 

806 
᾿ἀχελωΐδες εἰσὶ πάροικοι 

810 

(ἀπϊπρυγρθη) Ὀοβίδμ θη (416 ΨΙΣ 
1η ἄθῃ ογοῦογύθῃ ΤΠ ὕπαθγη θυυϊομίθ- 
[86η}} Βο]ο0Π6 Επηυομύππρθῃ Π]6] [θη 
Α1165 ἴῃ Ογάπαυμῃρσ. --- εὔφρονας εὖ 
πράσσοντας [ΤΟ ππα ΟἹ ΠΟΚΊΟη. ΑΌΘΥ 
ΘΟ. γοιὰ ΘἸγυμοηξοϊάζιρο (ΗΠ τοί. 
ὙΠ, 10, 1) απ σοῦ Μαγδαύμποι (10. 
ὙΙΣ ΤῸ 1}} 

Υ. 804--870. Ζνοὶ ἀφκύν Βο 8 
Ἡορίδιηηθρίου, ἀθιὺ ουβύθ ἤδη κιθυ ἀυσοῃ 
ΘΙΠ6η αἴτη. ἐσοοῃ. οαὐ., ἄθυ συσοῖδα 
στ οἰπθῃ ΠΥ ΡΏΔΠΙΚοβ. -- ὕπα 
ΦΥΤΟΥ͂ ὍΔ ΟΥ ΟΠἝΌΘΙ ἸΠΊΤΠΘΥ 50 ΚΙῸρ' 
861πθ Ῥθύβοῃ (ππα ἀδπὺ 465 Κὔπϊο- 
πὰ) ἀον ον πο απβΖιβούζθῃ. 
θγ Θιομίον ἀθηκὺῦ παντὶ 8δη Μϑιὰ- 
ὕμπομ, πιοηῦ ἃ ΌΘΥ δ ἢ ἀῃ ἄθη 5ΚΥ- 
Ἐμποησαρ.. -- ὅσσας δυβυαξεπα (ΑπάθτΘ 
τ] αὐ 150} 415 νογάουβαΐζ σὰ ἀϊον). 
-- Τὸ Ηδὶγβ ΠΙθυ 815 Οὐθηχῆμϑβδ 
ΖΦ 150 ΠΏ Θη Κ]ΘΙ πδϑῖθη ἀπα ἄθτη {0 11- 
σθηῃ Αβῖθῃ. -- Βεὶ Ἃοὺ ἔο]σθοπάθῃ 
Αὐἱ]αηρ᾽ ᾿ἰϑὺ ἀθὺ Π6]]Θ βόα ο- 
51 ΟΠ ΒΥ ΘῚΒ πιοηὺ ἰ θουβομυιίθπ ; θη 
ΘΌ0 ἢ α16 αδροπα δτὴ ϑ γγτη οι ΚΘΗΠ 
ΑΘβοῃ. (σοη ἀοὺ ΠγΟθθυηρ ἘΠΟΠ᾿ 5 
θγ, ΟἹ. 76, 1 --Ξ 476) 8418 Ὀεϊζαπηῦ 
ψογϑιββθύζθη. ΟΠ Ζ ἃ Πα θ.5 α16 28 
θυ ΤΠ) ΓΘΙ0Β τπιηὐου ὑπ πίσθη Γι ΠΟΥ 
ἴῃ αοΥ [πβοῦυ σοι Βομϊδύππη, 5. ὅ, 
ΥΙ οὶ ϑΡΊθρϑὶ). --- θοῦ Στρυμονικὸς 
κόλπος ᾿οἰδβϑὺ σσορθη βϑίπθυ Αὐβάθῃ- 
ΠῸΠρ' ΘΙ πέλαγος. Ἰοτὺ ῬΙδ]δη- 
ΒΘ α]πηρθη ἀογ ῬεθοηΊου, ΗΠ ογοα. Υ,16. 
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᾿ἄντιστρ. β΄. 
λίμνας τ᾽ ἔκτοϑεν αἵ κατὰ χέρσον ἐληλαμέναι περὶ 

πύργον 
τοῦδ᾽ ἄνακτος ἄϊον. 814 
Ὁ 5 . , ν ᾽ ΄ , 
Ελλας τ ἀμφὶ πόρον πλατὺυν ἀρχομεέναι, μυχία τὲ 

Προποντὶς 
καὶ στόμωμα Πόντου" 

Στρ. γ΄. 
- ᾿ ᾽ Ἂ ᾿ ἀρὴν ΠΑΡ ’ 

νασοί ὃϑ᾽ αἱ κατὰ πρὼῶν αλιον περίκλυστοι. 819 

τὰδε γᾷ προσήμεναι, 
οἵα Δέσβος, ἐλαιόφυτός τε Σάμος, Χίος, 
ἠδὲ Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Τήνῳ τε συνάπτουσ 88 
ἄνδρος ἀγχιγείτων᾽ 

᾿Ἄντιστρ. γ΄. 
᾽ 

καὶ τὰς ἀγχιάλους ἐκράτυνε μεσάκτους, 
“ῆμνον, Ἰκάρου ϑ'᾽ ἕδος, 

-- Ερμου. θοὶ Μϑοῖοῦ. ϑαύ. , 18: 
τὸ ὕδωρ ὅλως. . ᾿ἀχελῶον καλοῦμεν. 
Αὐὐοιμια. 11, 88: Ἀχελῷος τὸ αὐτὸ 
τοῖς ποταμοῖς καὶ παντὶ ποτίμῳ ὕδατι 
σημαίνει. ΑἸ50 ᾿ἀχελωΐδες δύδιαύα ἃτα 
(5 Ὧ85-) ὙΥ αββϑυ. 

γ.811---818. ΝΟἢ ἄθη ϑϑοϑυδα θη 
ΤΥ ΚΊΘη5 α16 ΒΙηποπβίδαςα ππα α16 
ΤῊ Ἠθ]]θβροηῦ. -- λῴνα -- ϑαάλασ- 
σα. - ἐληλαμέναι περὶ πύργον, 
ὈΌΡΤΙΌτιΒ οἰγουπηάαἴδθ, Ῥοΐοδαιρὺ; βίαν 
περὶ ἃς πύργος ᾿ἐλήλαται. ΥΩ]. ἡμ- 
φίεσταί τις χιτῶνα, ἸΈΘΥΟ ΒΌΒΡΘΗΒΙ 
Ἰοσα]οβ ὑαθα]ατπαπθ Ἰδοθτΐο. --- πλα- 
τὺν σπῖρθ 1] ΥἹΙ, 86. ΧΥ͂ΠΙ, 482. ΑἸ5 
ΒΌΓΟΙΩ (ποταμός, Ἡδοτοα. ΥἼΙΙ1, 858) 
Ῥοίγϑομίθῦ (νρ]. 146) νογαϊοπὺ (00 
Ἠδ]]οβροηῦ ἀθη Βοίπδτηθη. --- ἀρχό- 
μεναι πηΐου  μ  η]ρ᾽, απιύθυσου θη. --- 
στόμωμα Πόντου ἄρον {πτακίβομθ Βοβ- 
ῬΟΥΟΒ. ὅπὰν. ΤΡ, 48: ἐοτγγθηθβ δὰ 
οβύϊω Ῥομῃηΐι. 

Υ. 819--.8Ξ867. εκύν]βομθθ. Ῥθη- 
ταταθίσομ ; α1. ὑν. ο.; αἀδἰύ. Ροπί. α. 
Ἡοχαιηθίσοι ; [ΠΡ 8}111κο5. --- Ααἵ- 
ΖΒ] αηρ ἀοΥ σοῃ [)αγθ1ο5 απύθυου- 
Τθηθη ἢ 6]]ΘηΊΒομθη. [π86]1η. Ζαθγυϑύ 
αἸΘ. αΥγθὶ φΊΌβθθη. 81ὴ 8ΒἸ ]ΒΟΠΘῺ 
Ῥϑρυϊαπα Ἰἰδσδπάθα, ἀδηη σγθϑΌ] 10} 
ἀδγοῦ ἀϊθ ΚγκΙαάθη. Α]85. συγοιῖΐθ 

890 

ΟσὐαρΡ68 ἀδ8 πόα ομ8 Πϑιηποβ; αἀδῃ- 
ααΐ ἀἀ5. χιβομθη ὥϑιποβ ἀπ ἄθη 
ΚγκΙαᾶάθη ρϑίθρθμθ [καυῖὰ; βοάδηῃ 
πϑ ἢ Θά θπι μθτα ΠΟ ο5 1 Κγρυοβ 
(Ηδυθαπρ). --- πρῶν᾽ ἅλιον οὔνγϑβ 
ΘηῦοΥΒ 181 ἢ -- τᾷδε γᾷ, 019. -- 
Ηοτοάᾶ. ὙΠ 81: ὃ ναυτικὸς στρατὸς 
ὃ “Περσέων αἱρέει ὦ. 498) εὐπετέως 
τὰς νήσους τὰς πρὸς τῇ ἠπείρῳ 
κειμένας, Χίον καὶ Λέσβον καὶ Τέ- 
νεδον. -- ΝΟΟΠ ΑΡ]6]. ΕἾου. 1 
βῶσὺ γὸὺμ ὥϑιηοβ: ΔὩΡῸΓ ἔγιπηθηΐο 
ῬΊρου,.. Τθουμαϊον οἰϊγθίο. ΤΠ6Ό6Υ 
1ῃγτ ΘΙ] πηρ σὰ ἀθη ΒΘΥΒΘΥῚ 8. 
Ηετοᾶ. ΥἹ, 18 ἔ; α16 σοῃ Ο1οβ 10. 
18 ἢ. 26; Ῥαγτοβ πα Νάχοϑ Υ, 38---81. 
90; Απᾶτοβ Υ, 91 τρΙῖ: ὙΠ], θ0. -- 
Ηδιοά. Π Ὁ: τὸ πεδίον τοῦτο 
συνάπτει τῷ αἰγυπτίῳ πεδίέω. 

Υ. 888--890. 85 Βρα τ ηϊβ5 ἀδ8 
ὑθοβηῖβομθ νῆσοι (8179) σὰ τ θυβθῦζθῃ 
Ῥάηνύθ ααΐ Αὐυβάγίοκο ἐν ἀἴθβθα Β6- 
συ τὶ ἀγχίαλοι (ϑορῃ. Αἱ. 188 
Σαλαμῖνος “ἀγχιάλου. Φαυϊπῦ. ὅπι. 
ΧΠΙ, 4601 ἀγχ. Τενέδοιο) πα μέσ- 
ἀκτοι (αν βοιθῃ Αβίθη πα Επαγορδ). 
Απάᾶθχθ ἀμφιάλους. . δυςάκτους. 
- Ηοτοά. Υ, 206: ᾿᾽Οτάνης τς εἶλε 
Δῆμνόν τε καὶ Ἴμβρον, ἀμφοτέρας 
ἔτι τότε ὑπὸ Πελασγῶν οἰκεομένας. 
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καὶ Ῥύδον ἠδὲ Κνίδον Κυπρίας τε πόλεις, Πάφον, 
ἠδὲ Σόλους, Σαλαμῖνά τε, τᾶς νῦν ματρόπολις τῶνδ᾽ 
αἰτία στεναγμῶν. 890 

πῳδός. 
, ᾿ ᾽ , ᾿Ν "» ΑΘ, , 

χαὶ τὰς εὐχτεάνους κατὰ χλῆρον ἰαόνιον πολυάνδρους 
ς ῇ 2 ΄ ’ , Ἂ 
Ελλανων ἔκρατυνὲεν σφετέραις φρεσίν. 900 

ἀκάματον δὲ παρὴν σϑένος ἀνδρῶν τευχηστήρων 
Ἶ, 3 

παμμίκτων τ᾽ ἐπικούρων. 
» 3 2 3 ΄, , " ς᾽ 3 , 

νῦν ὃ οὐκ ἀμφιλογῶς ϑεότρεπτα τα αὖ φέρομεν 

πολέμοισι 90 

δμαϑέντες μεγάλως πλαγαῖσι ποντίαισιν. 

γ᾽ Δ 

ἐῶ. 

δύστηνος ἐγὼ στυγερᾶς μοίρας 
τῆσδε κυρήσας ἀτεκμαρτοτάτης" 910 
ὡς ὠμοφρόνως δαίμων ἐνέβη 
Περσῶν γενεὰ τί πάϑω τλήμων; 
λέλυται γὰρ ἐμῶν γυίων δώμη 
τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντ᾽ ἀστῶν. 
εἶθ᾽ ὄφελε, Ζεῦ, κἀμὲ μετ᾽ ἀνδρῶν 910 

γοπ Πϑποθ Π80} [Κᾶγοὺ8 (βρϑ θυ 
Πκαγῖϑ) ᾿ἰδύ εἴπ φΎΟΞΒΟΥ Κρυπηρ ΠΘΟΠ 
ϑύαρθη. -- Κνίδον, Ἡεγοά. 1, 114. 
-- Κυπρ. Ηετοά. ΠῚ, 19: δόντες 
Κύπριοι σφέας αὐτοὺς Πέρσῃσι (αι- 
ἴθι Κατηγ868), γρ]. 10. 91. Υ, 104. 
108 ἢ [65 ἀουύρθ Θδ]αμ15 ρα]ὗ 
Τὰν οἷπθ αὐὔπαπηρ (65 δ] ΤΉ 1678 
Τοακτοβ (ΕἸ Κ6]5 ἀ65. Α181Κ08). 

Υ. 891-907. Του ἀδ κύν!βοη8 
ανυπαομαγακίου 465 ρϑηζθῃ [166 68 
δῦ Β16Υ ὈΘΒΟΠ 6.8 βομδγῇ διιβρορταρῦ, 
(5 ὑγοοηῃθβομθ Ε]θυηθηΐ ογϑῦ 811 
ΒΟΉ]τιθθ6. ὅθ σάηζσθη Θ ΤΌρΡΒ6. σοὺς 
ἰγϑύθῃ. --- ΑῬΒΟΒ] 85 ἀοΥ Αα ζε Ὠ] τ ηρ' 
αἀαγοἢ 416 ἸοπΙβοπθη ϑὐδαξε 465 Εἰ Θϑῦ- 
Ἰαπᾶβ ἀπα ΠΟΘΙ Πσο Οθσθηθου- 
βύθ ]ὰηρ ἀ6ν 1οὐχίσθη Πρ. --- σφέ- 
τερος σου ΕἾΠΘΠη ([)8 6105), ψ16 Αρ.. 
ΝΠ ΟῚ. Καὶ 11..61. 1. Α΄. 14. -- 
τευχηστήρων, γ96]. ϑερύ. 044. -- 
ϑεότρεπτα ἃ, 4118 ταὺιύαἑδ,, 1 οΔ] 8 γη1- 
Ταΐθτη οοηγθιβῶ; Ὑρ]. 941 ἢ. Τὴ ἀθηι 
Ὑγὰ8 ὙΠ 16 ὑχύὺ σὰ ὑγασθη ΠΔΌΘΩ σοὶρὺ 

510}: ἀρχινοῦν ἀ16 Πδαμπα ἀθν 
Αοὐμοιῦ; νρὶ]. 789. 801 ἢ -- Ὀ16 
Ηϊπσοιϑαηρ δα αἃ5 16ὕσιρθ {ΠπρΊ1ο1Κ 
νουτητο]0 ἀἀ5 Αὐίγθῦθη σοη ἀθββθ 
ὉΠ 6Ρ6γυ.Ψ 

Υ. 908-011. ὕδθθον α16 ἄμιββθυθ 
ΒΥΒομθιηθηρ 65. ΧΟΥχθβ γρ]. ΟΌΘΠ 
Ὁ. 8ὅ ἐς -- Απαρϑβυβομοβ ϑὐγϑῦθηι 
ὈΘῖπα Ααἰέγούθη οἰ πμθυ πθθη ῬΘΥΒΟΙ. 
-- ἀτεχμαρτ. σ'ϑπ ππουναγίθῦ. - - 
ἐνέβη, ν5}]. 516. --- τί πάϑω (γνρ]. 
αὐα1ἃὶ [ὩοΙΔ1 Ὁ), σγῶ8 8011 δα8 ΤῊΣ 
γογάθη} Ατ. Ρ]αῦ. 608. Τιυκίδη. 
Ῥγοσηθίῃ. 7. --- λέλυται 592. -- τήνδ᾽ 
ἡλικίαν ἀστῶν: σθρθηῦθον νορ θη 
Θυὕγαϊρϑη αὐ θῖβθη, βϑίπθη Β δ ΘΗ 
ὉΠ6Ὸ ΖΕΡΊΘΙΘΗ γάξογη 416. ΘΓ ἴΠΤΟΥ 
ϑόμπθ Ὀοσααδὺ παῦ, αγἄοϊκυ ἄθῃ 
ΧΟΥΧΘΒ 616. τη ] 150Π6 Ν᾽ ογδηὐνοσύ- 
Ππορκοιῦ ἢν ἀὰθ Οθβοόμθηθηθ. -- 
ἐσιδόντ᾽ ΟὨ] Αοο. (πἰομὺ Παἴϊν, 
800), δ ΒΘ ηβΌ1η, γ0 611 ἀ(ἃ85 γοΥΠοΥ- 
ΘΘΠΘηΩ6 -ς 68. 6.410 τϊο ΒΘΌρῃ. 
γε]. Ομο. 410: πέπαλται .. μοι 
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τῶν οἰχομένων 
ϑανάτου κατὰ μοῖρα καλύψαι. 

ΧΟ. ὀτοτοῖ, βασιλεῦ, στρατιᾶς ἀγαϑῆς 
καὶ περσονόμου τιμῆς μεγάλης, 

΄ 3 32 - 

κοσμου τ ἀνδρῶν, 
« - ΄ οὺς νῦν δαίμων ἐπέκειρεν. 

»" 9 ΓΖ .) ᾽ ΄ 

γὰ δ᾽ αἰαζει ταν ἐγγαίαν. 

920 

Προφδός. 

ἥβαν ᾿Ξέρξᾳ κταμέναν “Αιδου 
σάκτορι Περσᾶν" ἁδοβάται γὰρ 
πολλοὶ φῶτες, χώρας ἄνϑος, 995. 

τοξοδάμαντες, πάνυ γὰρ φύστις, 
μυριὰς ἀνδρῶν, ἐξέφϑινται. 

εἰ Ε ἜΝ να 
αἰαὶ αἰαῖ κεδνᾶς ἀλκᾶς. 

᾿Ζσία δὲ χϑὼν, βασιλεῦ γαίας, 
αἰνῶς αἰνῶς ἐπὶ γόνυ κέκλιται. 

Ως ᾿ Ἂν: ᾿ 
Ξ Ε. οδ᾽ ἐγὼν. οἰοῖ, αἰακτὸς 

μέλεος γέννᾳ γᾷ τὲ πατρῴ 
ν 2 ᾽ ΄ 

κακὸν ἂρ ἕγενομαν. 

ΧΟ. πρόσφϑογγόν σοι νόστου τὰν 

980 

ἘΣ ΤΟΙ α΄: 

α 

985 
΄ Χ , 2. 

καχοφατιδὰ βοᾶν, κακομέλετον ἰᾶν 

ΜΜαριανδυνοῦ ϑρηνητῆρος 

φίλον κέαρ τόνδε κλύουσαν οἴκτον. 
--- οἰχομένων 1. γ9]. 1002. --- κατὰ, 
101. 610. -- ΑΘμμΠΟμοΥ αθάβηκθ 
Βεοαγϑησίογ Ῥγοιη. 82 ἢ, 147 ἢ 
ΞΌΡΡΙ. 161 Εἰ τ81 ΠΗ νρ]. οὔϑθῃ 262 Π᾿ 

Υ.918---921. ΕΙη]οἰσππρ; 465 Κοπι- 
1η05 (ΤΉΓΘΠΟΒ). --- περσονόμου Υϑθ]. 
ὅ8ῦ. 8588. -- κόσμου ΥΒ], 926. -- 
ΗΘ Β5υΟΠ.: ἐπικεῖραι, διακόψαι, δια- 
φϑεῖραι; αὐξοπάᾶθγο, ὙΟΥ ΟῚ ΒῸ]Ρ 6 ἀδ8 
Β8]16η. 1]. ΧΥ͂Ι, 894: Πάτροκλος 
πρώτας ἐπέκερσε, φάλαγγας. 

Υ. 922--9351. Τοῦ ΤΉγθμοΒ. Ρ6- 
βύθηῦ δὰ8 {7 Θ ΟΡ ΒΘ ρδΆΥΘη ῃρϑῦ 
προῳδὸς το ἐπῳδός. [Π6ΌΘῚ 56πὸ 
τηθ τ βοθθ ΑἸ]αρο 5. ὙΥΘδῦρμ8}" 11, 
5. 427 ἔ, ϑθῖπι τηθ]βομον Ομαγακίοι 
δῦ ΒΟΡΊΘΙΟ 560} ὈΘΙΊΘΥΚΡ ρο- 
χηϑομὺ ἀατοῖ θη βίαυκ δυβρορυάρύθῃ 
ἀουβομθη ΠΙδ]οκῦ (Α.-Πιϑαΐ, νρ]. 0179) 
πα α16 ἔγοϊθ Βομδηάϊαησ ἄθνὺ Απὸ- 
Ῥϑείθ. --- ἐγγαίαν ϑ.}0]. ὅ9. -- 

Ῥαθοῖη οὐοίβατη ἃ Χοῦχθ, ΟΥ̓ΘΌ Πα 
Ῥουβὶβ ἱπρ]θηΐθ. Ἄιδου σάκτορι 
Περσᾶν Κτ. 47, 9. Α. 6. ΤοΙὰβ ἰδ 
ἄρῃ Χ. αἀδτῖῦ πϊοὺ γουρϑυουΐβθῃ, 
πα ΤᾺΔ6] ἀθ5 Χ. μαῦὺ ἀθὺ (ποῦ 

ΟΒΌΒΟΝ ὈΙΒΠΘΥ οἵδ σο παρ ΔαΒΡΌΒΡΤΟ- 
ΘΠθῃ. -- τοξοδάμαντες, 260. 80. -- 
φύστις (Ξ-Ξ- γονή), ἄθτη ΑΘΒΟΗ. οἰρϑῃ. 
-- κπεὸν. 18. --- ἐπὶ γόνυ Ὁ Θέ ρ δια!" 
Π. 5. 424. Ηϑτγοά. ΥΙ, 21: ἡ ναῦυ- 
μαχίη .. ἐς γόνυ τὴν πόλιν ἔβαλε. 

Υ. 982-- 989. γέννᾳ, 946. Ῥτοπι. 
104. --- πρόσφϑογγος 158. Ὀϊ ύοΥ. --- 
ἰά--εἰωή, ΟΥακθὶ οὶ Ἠδγοᾶ. 1, 88 
πα Ῥ5. Επν. Β68. 588.--- Μαριαν- 
δυνοῦ, Ηϊπαοαθαπρ δῇ οἴημθθ Οοὺ 
(0685. τπ Υ ογάθυαβῖθη σου Ο]1 06) 
Βομυγθυτη σοι ΜΟΙ] Θο (τυρὶ. 
1064) 6] Ὸμ65. α1ὸ Ψουρε ΡΊΟἢ Κοὶδ 
᾿γαβοηθη ΟἸΟΚο5. πῦρ υΘ 86] }- 
46 Ἰοοδ] θη Ναιθη (ΜΠ οτοβ, ἃ ἀοηἾ8, 



ΠΕΡΣΑΙ. 

πέμψω πολύδακρυν ἱακχᾶν. 

᾽ » 

ΞΕ. ἵετ αἰανὴ πάνδυρτον 

᾿Δντιστρ. 

940 

δύσϑροον αὐδάν. δαίμων γὰρ ὅδ᾽ αἱ 
μετάτροπος ἐπ᾽ ἐμοί. 

ΧΟ. ἥσω τοι καὶ πάνδυρτον, 
λαοπαϑῆ τε σεβίξων ἁλίτυπά τε βάρη, 
πόλεως γέννας πενϑητῆρος. 

945 

κλάγξω δ᾽ αὖ γόον ἀρίδακρυν. 

ΞΕ. Ἰάνων γὰρ ἀπηύρα, 
Ἰάνων ναύφρακτος 
[Ἄρης ἑτεραλκὴς 
νυχίαν πλάκα κερσάμενος 
δυσδαίμονά τ᾽ ἀκτᾶν. 

950 

ΧΟ. οἰοιοῖ βόα καὶ πάντ᾽ ἐχπεύϑου. 
ποὺ δὲ φίλων ἄλλος ὄχλος, 
ποῦ δὲ σοὶ παραστάται. 
οἷος ἦν Φαρανδάκης. 
Σούσας, Πελάγων. 

θῦῦ 

Ζοτάμας ἠδ᾽ ᾿4γδαβάτας. Ψάμμις. 
Σουσισκάνης τ᾽ 
᾿γβάτανα λιπών. 

Ξ 

ΞΕ. ὀλοοὺς ἀπέλειπον 

τυρίας ἐκ ναὸς 

ἔρροντας ἐπ᾽ ἀκταῖς 

Κιηγναβ, ΟἸαακοβ, Πύγθυβοβ, Ηγ]δ8, 
ΝΟΥ ΚΊβ805, [1705 τι. 5. γ7.) ὈοΚΙαρίθ; 
Ῥϑὶ θη ΜδυϊΠἀὙ ΘΙ Ὴ (Θ τα ΒΟ  ΥΖΘῚΙ 
Μϑουὴ) τιῖτα ἀν Ὀοίγϑπουΐθ βοῃδπῃθ 
ΨαρΊηρ θ814 Βοτγτηοβ (Αἴπδη. ΧΙ. 
Ῥ. 619 1.) θα] Μαυϊδπάγποβ σοπαπηῦ. 
θη Εογύθοβίδμα ἀοὺ δια ὈθΖθαρθη 
ΑὙΠΒ6π.1. 1. απὰ Κα] ΠἸβἔναθοβ θ61 5010]. 
Α (μέχρι τοῦ νῦν τοὺς "Μαριανδυνοὺς 
ἐν ἀκμῇ ϑέρους ϑρηνεῖν. αὐτόν). 

Υ. 940---948, αἰανῆ δύσϑρ. 088. 
6]. 814 ἔ. -- δαίμ. 82. νρ]. 911. 
- αὖ 906. Βογίαπα σομνουβᾶ ἴῃ 116 
ταϊί. --- πάνδυρτον, αὐδάν. ΟἰΘπαπον 
ῬδΥΔ]]Θ]1βηη8 ταῦ οΥ ϑίσορμθ. -- 
940 ππηγνθυβύ 110} (το Ὀουροηᾶ 
τιηΐθυ" 416 1 αϑῦ απθυ γ ΊοΠοΥ ἦδ8 Υ ΟἹΚ 

900 

᾿Ἄντιστρ. 

Ἰοιαθὺ ππὰ 16 ἴὰ Μοογροροιβομύ- 
ὙΘΥΘΗ --- ἀ6Υ ΟΠ ππα 1, ΘΙ ΟΠ θη 
-- Ὀοβύθῦ) πὰ νϑγαάθυθῦ. 

Υ. 949--901. γάρ, Κἰαροὺ παν, 
ἄθμη. --- Ἰάνων (ΘΕΠΡΘπιμθβϑαῃρ' 81. 
θυ5 815 1025) ἄρης ναύφρ. (μανῖθαβ 
Τα ΠΗ] τι8. τες 018,8815) ἑτεραλκὴς (ρᾶτ- 
[61150}) ἀπηύρα (μδὺ ΒΘυθα 0), οὔνα 
πόλεως γένναν. -- νυχίαν (Τ᾿ οα68- 
πο) ρσγϑαβιρ. -- κερσάμενος 46- 
ῬᾶΒοΘη8, γαβίδῃβ, --- βόα Θἰπ51Π01ρ,, 
τὶ 1064. -- ἐκπεύϑου ἰᾶ586 ΟἸΟΝ 
ϑαΒ ρθη. --- δέ, 884, -- Φαρανδ. 
81. -- - Σουσισκάνης 84. -- Ὀείδίο Αῃ- 
πδαβαπρ Ῥβθααο- ΡΟ ΒΊΒοΠου ΝΩΠΊΘΗ. 

Ὑ. 9602 ---Ο72. τυρίας, φοινίσσης. 
- ἐκ ναὸς 305. --- ἔρροντας 1382. 
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σαλαμινιάσιν στυφελοῖ 
ϑείνοντας ἐπ᾽ ἀκτᾶς. 960ὅ 

“ΧΟ.οἰοιοῖ βόα, ποῦ σοι Φαρνοῦχος 

κἀριόμαρδός τ᾽ ἀγαϑὸς, 
ποῦ δὲ Σευάλκης ἄναξ, 

ἢ Δίλαιος εὐπάτωρ, 
“Μέμφις, Θάρυβις 910: 

καὶ Μασίστρας ᾿“ρτεμβάρης τ᾽ 
ἠδ᾽ ᾿ Υσταίχμας; 

τάδε σ᾽ ἐπανερόμαν. 

ΞΕ. ἰὼ ἰώ μοι, 

τὰς ὠγυγίους κατιδόντες 

στυγνὰς ᾿“ϑάνας 
πάντες ἑνὶ πιτύλῳ. 

Στο. γ΄. 

918 

ἐὴ ἐὴ, τλάμονες ἀσπαίρουσι χέρσῳ. 
ΧΟ.ἡ καὶ τὸν Περσᾶν. αὐτοῦ 

τὸν σὸν πιστὸν πάντ᾽ ὀφϑαλμὸν,. 980 
μυρία μυρία πεμπαστᾶν. 
Βατανώχου παῖδ᾽ ᾿άλπιστον 

τοῦ Σησάμα τοῖ Μεγαβᾶτα. 
Πάρϑον τε μέγαν τ΄ Οἰβάρην 

Ὕ " " κὶ ὅ 

ἔλιπες ἔλιπες: ὦ ὦ δάων. 980 

Πέρσαις ἀγαυοῖς κακὰ πρόκακα λέγεις. 

- στυφ. 19. 808. --- ϑείνοντας, Εν 
505. ἃ. 810. --- Φαρνοῦχος 818. 
᾿ἀριόμαρδος 88. 821. καὶ .. τὲ ἢ 
αοῃ. -- Λίλαιος 808. -- Θαρ. ΤῊΣ 
528. -- Μιασίστρας 80. --- ἄρτεμβ. 
29, 802. -- ᾿ γσταίχμας ψΟὮ] π80 ἢ 
ΑΠΔ]ΟΟῚΘ. γοὴ ᾿ Ὑστάσπης Β6] βύρε- 
ὈΠαρυ. -- ἐπανερόμαν τηϊ88 ἸῸΝ 
α108 ἔου στ οπα ἔγαρθη. 

γ. 918---ο81. ὠγυγ. 81. --- στυγνάς 
286. ---Ἐ- 116 ΚΊαρο ἀθ8. Χϑυχθβ νϑὺ- 
Ἰϑαὔῦ τηθύγιβο ἔγοὶ; πϑπῆρ' 8]]01ο- 
τηθύγβοηθ Βθπθη ΖΎΊΒΟΠΘη. ἀθη 
Απαρδβίθη. Απᾶθυβ Ὀθῖτη ΟΠοΥ. -- 
ἀσπαίρω (ΖΆ}}}}6) ΠΟΙ ΘΙΊΒΟΙ ; βράθου 

᾿Ἄντιστρ. γ΄. 

σπαίρω. Οὐ. Οὐνέϊαδ, βΎΊΘ0Β. Εἰ. 
3. 061. τ΄ ΗθργοΙ.: ἐπέμπετό τις υπὸ 
βασιλέως ἐπίσκοπος, ὃς ἐφεωρᾶτο τὰ 
πράγματα, ὃν τοῦ βασιλέως ὀφϑαλμὸν 
ἐκάλουν. 1. Χοη. Κγταρ. Υ1Π,2,10: 
τοὺς βασιλέως καλουμένους ὀφϑαλ- 
μοὺς καὶ τὰ βασιλέως ὦτα. --- μυρία 
μυρία Ταῦβομαθ ἀπ (61) ααβθη- 
6; θυ δοο. ΘΒ ρὶρ' νοὰ ἄθμ 6γ- 
ΑΙ Ρουθ 465 δυιθδίαμεινβ. Υ 6]. ὅ28 
τι. ΟΠοΟΘΡΒ. 238: χοὰς προπομπός. -- 
Ἡειοᾶ. ὙΠ, 00: ἐξηρίϑμησαν δὲ 
τόνδε τὸν τρόπον. συναγαγόντες 
ἐς ἕνα χῶρον μυριάδα ἀνθρώπων 
οἷο. σνϑὶ]. 81: οἵ «διατάξαντες καὶ 
ἐξαριϑμήσαντες οὗτοι ἔσαν. 



ΠΕΡΣΑΙ. οῦ 

ΞΕ. ἴυγγά μοι δῆτ᾽ 
ἀγαϑῶν ἑτάρων ὑπομιμνήσκεις, 
ἄλαστ᾽ ἄλαστα 
στυγνὰ πρόκακα λέγων. 

990 

βοᾷ βοᾷ μοι μελέων ἔντοσϑεν ἦτορ. 
ΧΟ. καὶ μὴν 

Μάρδων 
Ξάνϑιν, 
Διαῖϊξίν τ᾽ ἠδ᾽ ᾿Ζρσάκην 
ἱππιάνακτας. 

Κηγδαδάταν καὶ “υϑίμναν 

ἄλλον γε ποϑοῦμεν, 
ἀνδρῶν μυριόνταρχον 
ἄρειόν τ᾽ ᾿4γχάρην, 996 

Τόλμον τ᾽ αἰχμᾶς ἀκόρεστον. 
3, “ 2 2 Ὁ 

ἔταφον ἔταφον, οὐκ ἀμφὶ σκηναῖς 1000 
΄ " σ , 

τροχηλάτοισιν. οπιϑεν ἑπομεένοι. 

Στο. δ΄. 
ΞΕ. βεβᾶσι γὰρ τοίπερ ἀγρόται στρατοῖ. 
ΧΟ. βεβᾶσιν, οἱ, νώνυμοι. 
ἘΠ ἢ ἰὰφ ἰὼ 

Ἁ ,͵λΔ , 

ΧΟ. ἰὼ ἰὼ, δαίμονες, 
:- 3 ,, , 

ἐϑεσϑ αἀελπτοὸν κακὸν 100 

ζαπρέπον, οἷον δέδορκεν ᾽άτα. 

ΞΕ. πεπλήγμεϑ᾽. οἷαι δι 
ΧΟ. πεπλήγμεϑ᾽ " εὔδηλα γὰρ, 
ΞΕ. νέαι νέαι δύαι δύαι" 
ΧΟ. Ἰαόνών ναυβατᾶν 

3 3 » 

χύρσαντες οὐκ εὐτυχῶς. 

᾿Ἄντιστρ. δ΄. 
αἰῶνος τύχαι. 

Ὰ 

1010 

δυσπόλεμον δὴ γένος τὸ Περσᾶν. 

ΞΕ. πῶς δ᾽ οὔ; στρατὸν μὲν τοσοῦτον τάλας πέπληγμαι. 

Στρ: δ΄. 

1014 

ΧΟ.τί δ᾽ οὐκ; ὄλωλεν μεγάλως τὰ Περσᾶν. 

Υ. 988---1001. ἴυνγγα (ἢ.-Ε. ΤΥ. 
ὃ’. 6090 8), ΖϑαὈΘΥΊΒΟΠΘΥ Ποῖ, 
ΘΘΒπϑθπομῦ. --- ἔταφον, τάφος, (δ: 
Ουνίϊα5 συΊ6 0 ΒΕ. Εἰ. " 5. 198, --- σκηνὴ 
τροχήλατος, οδτροπηύιπτη, ἁρμάμαξα, 
Δοϊυσαρθα; 80. εἰσίν. Ἠθγοά. ΥῊ, 41: 
Ξέρξης μετεηβαίνεσκε έ ἐκ τοῦ 
ἅρματος ἐς ἁρμάμαξαν, αὐτοῦ δὲ 
ὄπισϑεν αἰχμοφόροι “Περσέων οἵ 
ἄριστοί τε καὶ γενναιότατοι, χίλιοι. 

Π1ΘΥ 
Υ. 1002---1007. γ]. π ΠΩΣ 

ΠΡῸΣ ὉΔῚ: -- βεβᾶσιν. γρΡ]. 910. 
γὰρ, ατυαπᾶ ὙΥΔΤΤΙΤΩ 516. πιομὺ ἐπ: 
σοοσήσηθη. -- ἀγρόται (ϑδτημη]ου) 
γ91]. 981. -- 6 (ρυιτητηρὴ)ὴ ὈΠ1οκύ 
(σθρϑη τιπ8) α16 Αἴ (97). 

Υ. 1008---1018. δι αἰῶνος -- διὰ 
᾿ χρόνου, ροβῦ Ἰοπρύση ζθιηραβ. 

Υ. 1014--102ὅ. μεγάλως 907. νρ]. 
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ΞΕ. ὁρᾷς τὸ λοιπὸν τόδε τᾶς ἐμᾶς στολᾶς; 

ΧΟ. ὁρῶ ὁρῶ. 
ΞΕ. τάνδε τ᾽ ὀϊστοδέγμονα; 
ΧΟ. τί τόδε λέγεις σεσωσμένον; 
ΞΕ. ϑησαυρὸν βελέεσσιν. 
ΧΟ. βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 
ΞΕ. ἐσπανίσμεϑ᾽ ἀρωγῶν. 
ΧΟ. Ἰάνων λαὸς οὐ φυγαίχμας. 1028 

᾿ἄντιστρ. ε΄. 
ΞΕ. ἀγανόρειος᾽ κατεῖδον δὲ πῆμ᾽ ἄελπτον. 

ΧΟ. τραπέντα ναύφρακτον ἐρεῖς ὅμιλον; 

ΞΕ. πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ. 
ΧΟ. παπαῖ παπαῖ. 

1080 

ἐπ “4 
ΞΕ. καὶ πλέον ἢ παπαῖ μὲν οὖν. 
ΧΟ. δίδυμα γάρ ἐστι καὶ τριπλᾶ. 
ΞΕ. λυπρὰ, χάρματα δ᾽ ἐχϑροῖς. 
ΧΟ. καὶ σϑένος γ᾽ ἐκολούσϑη. 
»"-: ΄ ᾽ » 

ΜΕ. γυμνὸς εἰμι προπομπῶν. 
, » , 

ΧΟ. φίλων ἅταισι ποντίαισιν. 

105 

ΞΕ. δίαινε δίαινε πῆμα᾽ πρὸς δόμους δ᾽ ἴϑι. ; 
ΧΟ. διαίνομαι γοεδνὸς ὦν. 

2 , ΄ 

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπα μοι. 
. ᾿ν »":ὦ ΧΟ. δόσιν κακὰν κακῶν κακοῖς. 

ΞΕ. ἴῦξε μέλος ὁμοῖ. τιϑείς. 
ΧΟ. ὀτοτοτοῖ. 

βαρεῖα γ ἅδε συμφορά. 
“4, , Α , ς᾽ 3 » 

οὐ μάλα καὶ τὸδ᾽ ἀλγῶ. 

97. -- στολᾶς 192. 16 πἀῃρὉ- 
ὙΟΒΉ]Π1ΟΠ6 ΒΟΖΘΙ ΟΠ πππρ' ἀΟΥ φαρέτρα 
815 ῬΙΘΙ] ΘΠ] θυ σϑυϑη]αβδὺ σὰ ΠΟΟἢ- 
τη Προ Ενασθ, ἘΣ παὺ ἄθη Κύὔομου 
πἰομὺ ορρονοτίθῃ (απ ἀθυ ΕἸ ΟΠ), 
ππα ποὺ ἀ16 Ῥἕρ116. νϑυβομοββθπ. -- 
ΤΙ ΖΘΉΒΟΙ ΘΕ -ες ἔθὶρ.. 

Υ. 1026--1087. ἄελπτον 1008. --- 
ψαύφραλτον 90. --- ἐπέρρηξα 468. 
834 {ἰ Μδυη15. διηϊοουατ ΟἸΔαΊΌΊΙΒ, 
901. 

Υ. 1088--1045. δίέαινε, 268. νρ]. 
1005. ΤΠ 66: ἄθπ Απαρϑϑβέ 465 ζυγϑὶ- 

104 

ὕθῃ Εα88085 γρ]. απἴοθῃ ὃ. 111. -- 
πρὸς δόμους, ΑὐἰοτἀοΥαηρ' 510}. ἄθυα 
Ῥαϊαθίθ χὰ πϑμθῦ, ὑτὴ ἴῃτὴ 815 
προπομποὶ (1086 νρ]. 1011) χὰ ἀϊ6- 
πθη. ἴῃ Εο]ρΘ ἄθββθῃ φιθηῦ 510} δ ὺ 
ΟἸΟΥ ΔἸ] 10 σοὰ ἀθὺ Οτομοβίγα 
Ὁ 416 Βάμηθ, πα [ο]σὺ 50}}}1658- 
ΠῚ ἄθηὶ ΧΘΥχθβ ἴῃ θη Ρα]αϑὺ Βϊη- 
οἴῃ (ν. 1068). --- ἀντέδουπον 1921. --- 
κακῶν Ὅ«ΟἘ] ἅδῃ. 580].; κακοῖς 528. 
ΟΡΗ. Αἱ. 866: πόνος πόνῳ πόνον 
φέρει. Βοὶ ΕΣ ρΡΙ1 685 ἰϑῦ ἀθυρΊθ θα 
Βϑυῆροι. --- ἴυξε, 280. 
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᾿Ἄντιστρ. ς΄. 

ΞΕ. ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναξ ἐμὴν χάριν. 
ΧΟ. αἰαΐ αἰαῖ, δύα δύα. 

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

ΧΟ. μέλειν πάρεστι, δέσποτα. 
ΞΕ. ἐπορϑίαξέ νυν γόοις. 
ΧΟ. ὀτοτοτοῖ. 

μέλαινα δ᾽ ἀμμεμίξεται 
μοὶ στονόεσσα πλαγα. 

1050 

3 

ΞΕ. καὶ στέρν᾽ ἄρασσε κἀπιβόα τὸ Μύσιον. 
ψν ὍΝ 

ΧΟ. ἄν ἄνια. 

ΞΕ. καί μοι γενείου πέρϑε λευκήρη τρίχα. 
ΧΟ. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά. 
ΞΕ. ἀύΐτει δ᾽ ὀξύ. 

ΧΟ. καὶ τάδ᾽ ἔρξω. 

ΞΕ. πέπλον δ᾽ ἔρεικε κολπίαν ἀκμῇ χερῶν. 
ΧΟ. ἀν ἄνια. 

᾿Ἄντιστρ. ζ΄. 

1000 

ΞΕ. καὶ ψάλλ ἔϑειραν καὶ κατοίκτισαι στρατόν. 
ΧΟ. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά. 
ΞΕ. διαίνου δ᾽ ὄσσε. 

ΧΟ. τέγγομα ἰ τοι. 

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπα μοι. 

Υ. 1046--1088. ἔρεσσε {(ΞᾧἉ κό- 
ττοῦυ) Ὑ6]. ϑϑρῦ. 868. --- ἐμὴν χάριν 
ΓΤ Ζὰ 1606, ΑΥ. Αοῃ. 1282. -- 
Πυϊὰβ.. τοὶ (485 βοᾶν) οὐδ ΤΠ] 
νθοϑύ. --- ἰἤπορϑίαξζε 087 νρ]. 389. 
Ἄσ, 29, --- Αὐτὰ (Ἰπρτιθτῖβ, ἔαηθβύδ) 
νἀ ]5ο  Ὀϊτιν τηϊῃϊ σου θα πα ῶ Η]αρα. 
-- 956 ἀφογ ατὐδ6 ἀπ ἀ6᾽ βθομβίθ 
6Υ8 51η4 1ῃ 5 γορ 6 πα (δρθηβίν. 
αἀρηξίβοῃ. 
Υ. τοῦ4--τ0ῦ9. τὸ Μύσιον, μέ- 

ος, ἐπιβόημα, σ᾽ 610} 815 80 .νσοῦ- 
αὔξίρθπη. Ομαγάκκίοτβ, γ6]. 9371. -- 
ον --- ἐμὴν χάριν, Ἰ046. -- Ριίπά. 
Ὑ6Ὲ. ΠΙ,δ0: πυρὶ περϑόμενοι δέμας. 
Χ, 80 ε: κεφαλὰν ἔπραϑε φασγά- 

ΑΕΒΟΉΥΤ,, ΡΕΗΒ. 3. Δα, 

100ῦ 

᾿Ἐπωῳωδός. 
΄ 

νου ἀκμᾷ. --- λευκήρη οἷρ. ταῦ ΥΥ 6185 
γουθυπαάθη, νρ]. 408. -- ἄπριγδα, 
ἄπ. 1εγ., ΜΟΙ] - ἀπρίξ, δ ὅλου 
(Ξϑ680!. Ἅ), προσπεφυκχότως, ἰσχυρῶς, 
σφοδρῶς ἰΗββυοὶ.). 

Υ. 1τ060--- 1065. ἔρεικε ὅ98. ΞΌΡΗ. 
Ο. ΤΠ. 1248: κόμην σπῶσ᾽ ἀμφιδε- 
ξίοις ἀκμαῖς. -- ψαλλε ν6}16. - 
ΠῚ συγϑιύθ ἀπ ἄου νἱθυῦθ ὺΒ γοὴ 
ϑύγ. πα Οδρσθηβίγ. 51π6 1 θη 50}. 

ν. 1066---1017. ΑἸ ΘΗΒΟΠΘΙΠ]1ΘῊ δῦ 
α16 ἀστοι α16 ΨΥ ΘΙ] ππρ᾽ Φ  ΒΟΠ6 
ΧΟΥΧΘΒ τ. θη Ποῦ θϑαϊηρίο Πθβρου- 
510η, Ζυγθι μα ΟὉ 516 δῖιο ὍΘΙ 
αἴθϑϑῖα ᾿θύχύθη ΤΉ 6116 510} φαΐ δηὐὶ- 
βύσορ ίβομθ ΟἸτθάθγαηρ οὐβύγθοκύρ. 

ΤΙ 
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ΧΟ. οἰοῖ οἰοῖ. 

ΞΕ. αἰακτὸς ἐς δόμους κίε. 

ΧΟ. [αἰαῖ, αἰαῖ] 
ΞΕ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἷα δύσβατος. 
ΧΟ. Ἐ ἝΞ ἢ 

ΞΕ. ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. 
ΧΟ. ἰωὰ δῆτα, ναὶ ναί. 
ΞΕ. γοᾶσϑ᾽ ἁβροβᾶται. 
ΧΟ. ἰὴ ἰὴ τρισκάλμοισιν, 

“Ν . , 5.4. ἢ 
ἴη ίη, βαρισιν ὁλόμενοι. 

ΞΕ. ἰὼ ἰὼ, Περσὶς αἷα δύσβατος. 
ΧΟ. πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. 

- αἰακτός --- αἰάξζων νρ]. 981. -- 
κίξ ΘΌΡΡ]. 504. ΟΠο. 680. --- τὴ Βε- 
οΥμθ βοὶϑὺ ἴθ ἄθπη Ῥαϊαβϑῦὺ οἰηζα- 
ἰχϑύθη, θη ουὺ αθΐθυ 8580 σὍ πΖ ΠΟΘΙ 
ΜοΥ Β ὑπβθθη Ὑ θυ] βθθη, οιαρηῆπαρί 
Χ, ἀθϑβθη ΑΠΌ]ΙΟΙς 815 οἴπθη Ὑου- 
σγυσί. -- - ἁβροβάται α16 “6106 Ει585- 
Ῥθκιθιάθπηρ 8415 πϑίϊομα!θα Κϑπη- 

1010 

1014 

101ὅ 

1018 

1016 

Ζϑῖομθη. ΨΩ]. “υδὲ ποδαβρὲ Ὀοὶ 
Ηρτοάᾶ. 1, ὅδ. -- τρέίσκαλμος 079. 
βάρισιν ὅδ4. δυσϑρόοις 941. ὍδΥ 
ΟΠοΥ ᾿ἰϑὺ ᾿πυβομθη δαΐ ἀν ΒΘ 
ϑπροὶαπηρὺ (ν6]. 1088) απα φιοηῦ ἄθια 
ΧΟΥΧΟΒ. π8Ὸ} αἀατομ 616 Μι ον 
(τὰ ἩΗϊπΐθυστιμα) ἴῃ θη Ῥαϊδβὺ 
ΒΙΠΘ6Ίη. 



ΤΟ οΥβΙ ον ἄρ Νοίτα ἀοὺ (ὑπο ] 6 66γ, 

τουπσετσπτπιπι--.----.--- 

1) Ρατοάοβ. 1 (Ὁ. 1--64). Αιἰπαρβθύβομθ Πιτηθίθυ, ὑΠ6118 γνο]]διπ ἀϊρ8 

ὧν ὕθ οὐ σὺ ὦ σὺ νος 
{86115 Καί! οΚὔ]Βοη 6. (ΡΙΟΘ η1801) 

ὩΨΞῳ π ΑΞ ΟΣ ΠΛΈΑ, ΩΝ ΑΞ Σ 

Υ, 82 ἃ. 182 παδὺ 510} δπο ἢ ἵπὶ ἀνθ Βὶι556. ἀθ5 Ῥαγοθχηϊδουβ Ζυ- 

ΒΒΙΩΤΊ ΘΉΖΙ Θὰ ηρ' αἀθι ΘΘΏΚαηρ, 

ΠῚ (σ. θὅ---18). Ιοπίϊτου, υϑῦθβ ΟΓΟΡΠΘΉΡΘΆΥ: 

πε τ τ Ὁ ὡς 

“ ᾿ ᾿ 
ὌΝ ΠΝ τ δ ἘΣ ων ἘΠ τ΄ ἰλ᾿ ταν, πὰς 

“᾿ 
πο σόσ- πε ἘΞ ζῶν Ξ5-- 

“ ἢ 
νω -- ον ἀετς ἐῈΣ 

μά , ᾿ ᾿ ων -- τ ἘΞ ἘΞ τος - ὐὐξτ τ αὐσ - 

νοι Βίγορηθηρθδι: 

ω.ν -- ..ὄὕ. ἀσντοις ἰΞ  ΞΣ, θυ ΖΕ τ :Ξ ΝΞ -- 

44 , ᾿ 
Ἀπ ΤΙΩΞΞΣ --- ω,.] ο-΄-...  -᾿ἕ --.-ς-ς.. ““ΜΜἭ“ἹΨΑΨ “᾿ -:-. 

“ ᾿ Η 

Ὀυιίοβ Θὐγορμθηρδδι: 

πο σσπτσον σα εἰς ιν ὡχυυ, εἶδ το τον ας εξ ἀολσινές 

“ " 
ὭὩὭ .- ... ΐΔ «--ἢἭ.ςςν... 

Ὁ .7Ὲ τοὶ ᾿ , ᾿ --- τ δ πΞὰ ΟΣ ἢ ἐστον οὐ το, ὅτ τὸ Ξ 

Ἐροάᾶε: 
“, ᾿ ᾿ 

ἀρ τ ποτ ν ἘΠ τ [-ἰ- τ Ὡ ππ'ος 

ὩΣ π ΣΌΝ τ παρ ιον π λέ νν πν 

υ 

.4.4 , , 
Ὁ  ----ὶ -- »“"“͵͵ ὦ .-- “ν“Ὕ «-  ς- Ὁ -  .-- 

ΠῚ (ν. 114---159). Ττηοομᾶθη ππᾷ Τοραῦαδῃ, 

Ἰυυϑέθβ Θσορῃθηρϑδγ: 

ῳω “ὦ τον πὸ |- 

το ἔθος ἘΞ Ὶ Ὁ9] Ἴδιος 

-ψ -- - ὗἅδἱπ.-.ὔῸὉ. Ἡ ποοΓοο πες, 

( 
ΤῸ 
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Ζνοιῦθβ Θγορηῃθηρϑ8:: 

-“-» --- --»οἵ .- “Ὁ .,»,Ὸ -μιηιω. .-.-“-.ς 

Ξὐκίϑ)ν 361 “δ ἐτοῦ οἷς ὩΣ τ - Ὄσ  μξ ἄγος τ 

το τς ΞΕ ὙΦ πο ΤΟΣ οὐ ΞΘ εἰ  Φ ολ τὴ δας ἐολη στο -- 
ι 

ἘΡ ΕΝ ἐγ - 5 

9) Κοτησηο8 (γ. 2860 ἢ), ΤΎοΘομβθη ἀπὰ Τοσαδάρῃ. 
Εγβύθϑ ΚΙ ΓΟΡΠΘΉΡΒδΥ: , 

᾿ 
ΞῚΞΞ - “ΜΠ “ΜᾺ 

ΒΞ γ 95 ΒΞ ἜΝ ΕΘΗ πὴ αςτς ὐλὼ» Ὡ «φψος ἂν’ 

Ζποῖθοβ ΘΓ ΓΟΡΒΘΗΡΒΔΥ: 

Μ ων ἐὐΑ τυ π Ξς 

“ ΄, ΄, τοῖν εἰσὶ 
σοῦ, τοὺ Ὄυ -- 

τς» ἐν τον ΙΕ δῆς ΣΎΕΣ 

ΜΒ Κ᾿ Ὑ νΚ᾿ τ ΠΑ ΌΞα 

Ὀυιθῦθβ Θἰσορμθηρδδν (πϑοὴ ἀθν Εαββαηρ σοη Κα, 107), σα θυϑὺ ΘΠ] 50}. 

(ἃ. ἢ. ΔηδΚΥ ΒΊΒ0}- γο 8150}: 

ἈΝ ΟΣ ἀ αν να ρος τὰ 

"Μ,, -- ---- ἡ ΠΟ ΤΞΑ ΟΞ ἃ 

φα]ούχῦ Ἰορδδα]Βο ἢ, 

ἸδΥ ΞΟ ΒΆΝ ΌΣΩ, Ξξξ, ΔΩΡΟΞΞ, 

οὔδτ (Ὀ61 ἔϑεσαν) ἰγοοῃϑ 50 ἢ 
᾿ 

ΠΣ τΑλκ δ ΑΞ ΣΦ. ΞΞ Ὁ Ξ2 

(ς 

ἘΠ τ 

8) Ετϑύθβ δύδβίπηοι (Υ. δὅ48-- 97). Βγβύθβ ΟὐσΟΡΠΘΉΡδΔΥ ὑγοομϊβοι- 

Ἰοσαδα!βοῃ (Ρουθ σα θιβο ): 

- ᾿Ξ ἐν πο αν πος 

“2 

ἈΚ Ξε Ὁ ἐΞ 

Ἐν νυ πο ρα: 

.- ἘΣ κλ πεξεῦσν, τ ἐλελ π 

᾿ ψψῳ ᾿ ἘΞ ὩΣ ΟΣ Ξ ξεν πο τ Δ 

΄ 
“ ᾿ ἘΞ κε ἘΣ πὸ: 

τχρξο ἐεαξλχῦχ ὅν ἘῈ᾽ κυ, ΣῊ ΜΞ, τυ γεν ἢ 5 

ν ἘΣΨΡῚ ὐ ΝΣ 

Ἔν ἘΔ Δ Ὁ Λε Σ, ἡΞΞ 

Ζποῖδθα Θἰσορμθηρδδῦ (παϑιβὺ Ἰορϑδα]80}): 

-Ὁ-»Ὑ»᾿ο -“ΜὩὉ - ῳ᾿ --- 

τ ων τα ἢ δέξητεε. ἜΝ ἘΞ, 

᾽ Ἐν στ᾿ ἘΣ ΚΟ ΠΡ ΞππΞ μὰ -ς 

κει αξι Ἴτ Θὰ ἢ  ῊΠ ΤῸ} ἘΞ δ, τ τ νον 

ΙΓ 

ἔξω “͵͵.ν. :-- πὰ π-- 
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Ὀυθα5. Βίσορμοπρδδγ: Ἰοσαδα!]βοη, πβτα] 10} ΒΘΟ,Βιη δ] 

ΕΛ  ΗΣ αν Ἐπ 15 

ΠΗ ΣΨΚΆΡ νιθετπεῖ: τ τυνονς 

ἀδγδαῦ ΦΥΘΙΤΩΔ] : ΤῊΣ ἘΠ ΤΡ ΤΕΣ κα πκνΣ 

Ζα]ούχὺ ΘΙΠΙΤΗ8)]: ὦ οὐκ πο ἕῳ κα 

4) ἀπ οῖδθβ 5 ὐδβίτηοπ (ν. θ88---680). Ἐγβύθβ ϑἰγορῃθηρϑαι Ἰοσδδα]βο, 

ἄδυ συχοὶϊΐθ ὙΘΥΒ ἸΘΙῊ ὈΊΒΟῚ (ΘΔ ΚΥ ΒΙΒΟΠ- ΓΟ  Β]50}): 

πω Εν 

ἐῶ ὦ ΞΞ “των « 

, 
πο νυδι ' α-π' σὰ 

ἼΡΝ πο τ τ -- 

π ρ ς  ς, ἈὩ 

" 

᾿ ψυ ψμὝῳ 
--- --- -- 

ἀξιοῦν ΕΣ τος το ἘΞΙ ΞΩ 

ποῖῦθβ ϑγορμθηρϑδτ: 

: ' ᾿ τ ππΠΠΠ τ Ἰυρηθα: (πΌΣΙα σΘ πὴ: 

τ ΠΣ πι ὧν Ὁ ΘΟΕ ἘΞ νυ-----ὀ Ἀζοἴταϊα. ἸΟΠΙΘὰΒ 

" ΠΥ δον, κου “ὖν ἜΠΟΣ ἀΔΚΟΥ]ΒΟῈ ἡ οοτταρῦ. 

Ὀγιίοβ ϑσορμθηρδδι: 

οὐ θοσε: εόἐστεννίς: αἴροα, ἀοολτη. 

“ὧὺ τ - δ ρζρξυςξΖ Ἰοσαῦα. 

ἘΦ π'- Ἔτι ΣΙ τς τς ΩΝ ὑσίτα. ἸΟΒΙΟα8. 

ὠσ: 55 οὐ, κοι ρ  ΘΘΕ, ἃ Ἰοπ]Βο-ἸοσαῦαΒ0}. 

ον ΚΕ ΒΝ {γοσο 8 Β0} ὃ οΘοτταρί. 

116 Ἐροᾶθ 1ϑὲ σϑηζ οουσαρί. 

5) Ὀνυιθδοβ ϑὐδβιτηομ (ν. 852---907). Εγβίθβ Βσορμθηρδαν ἀδ ΚΟΥ] ΒΟὮ, 

ἰγοοῃϑβο ἢ ππα Ἰορδδα!βοι. 
, ἘΣ π  ς - ὐϑ δ λον τς ὗν 

τ ν ἐάλες, -ψ.- 

᾿ αὐ τως τ  ππω τσ πε -- 

᾿ ᾿ ΞΕ σὴ ΣᾺ ΞΕ τ ΞΞ,. 2 ἐξ- 2 Ὁ 

Ζυνοῖίθβ Θὐσορημθηρθαν (ἀδκΚύν 806. ὑπ ἐγοομββο 6. Ὑ ΘΥΒ6): 
᾿ , “-. ἐἐ΄οὺυω ἘΣ Ὁ ΟΣ Στ ϑ (85 2 τ ΞΕ τ 5 

᾿ ΞΕ ὩΣ ἐπας δ Ξ-Ξ ἀπὸ ̓ς 

᾿ , 
“- -,  “-ἐμὠὥω νυ τ τ ΠΡ Ὁ τ οι 1Ξ- 

ΒΕ ταν Ὑππ ὧὰ 

Ἡσιθέθβ ϑίγορμθηρδδιν, σ᾽ 61 "8115 ἀδκύυ Πβο} πα ὑγοομβιβοι: 
᾿ , 

ΔΡΎΕΣ “πὰ ἃ δ ὦν ἢ “΄“«μνψῊμο ες «.- 

αν ν τς τ ὩΣ 

ν» ὼν, ᾿ 
πὸ ἀν ἃ ῳτ “αἰἷ Ἅ]}] Φ τ ἴῳ ὦ ) α«ᾳῳ. ᾧῳ ὦ 

ὩΣ τ Ὄρος τ θοῦ τὰ ΛΟ το. Ἄν τὸ 
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Ἐροᾶρ, ἀδκύγ!βοη, ἀθὺ Ἰθύσίθ Ὑουβ Ἰορθδαϊβοι: 
2 ρον δ τὰ ἐν τῆς νὸν “φῶ ὦ τς ἘΣ Ὁ ΣῊΥ ΚΞ ΚἘ Ξ 

“Δ ξεν Ὴ ΞΕ ΟΣ αν ἈΠῈ: πὰ τ κο νξντν 

δε, τ τ το κο Ν Ὁ: Ξε -- Ξε τς 

τς ΟΡ τ τ ὑπὸ πὶ 

τρις τ πο κα ἀ Κ τ πον ἐν Ἐρλ ρο,πλδν 

ν-ὀ᾿οα«ἷ5.-.-. --ὺ -οοὐὖ -.-.-Ὁυ 

6) Β'͵οΒ ]υββύμυ 85 (Υ. 922---1016). ὙαΘΙρΡῚ. ὙΥ οβύρμα!" Π, 5. 421 ἢ, 

Ῥγοοᾶοβ, ἔἴγϑιθ ἀπεαρϑβῦθ, βο}] 1 θββθηα ταϊῦ θη θυ ΡΥ ΚΘ] ιιβυ δ βομ 6 ἢ 

Τούγαροα!ϊθο: Η 
᾿ ᾿ ᾿ Ἐπ  σο - 

-- -- « τ΄ -- «ὦ 

; ᾿ ΄ ες τι ΠΞΞΟν Σ, ἐξ ὈΉΣ, κεΞΞ ἼΞΞΒ 

Ξ ιν Ὡς ρΞ ὩΣ ἐξε 

[ 
ἘΚ» Ὁ πη ων ΠΥ Ζν ΣΝ ΡΕΣΣ 

ΡΝ - Ξ- 

ΞΕΣΨΟΙΣ , τς ἀλεξάσν. 

ἘΝ τ )-- 5 

Ρ ᾿ ΄ 
-- ..- -- «, «το ρ Ὁ .-ὕὄΨἜἝ 

γβύθβ Κ'ορμθηρδδυ, ΘΡΘπμ80, ταὶ Βάπῆρθγθμι ΕἸηὐγθύθῃ ἀθ5 Ῥυοκο- 

Ἰθαβτηδίϊοιβ; ν. 1, 4 υπᾶ 7 ρδιοθχηῖϊδοὶ. 

πο ἐπ Σ Ξ ἘΔ -Ξ κξΞ 

,’ 

Ἐν εν ΥΝΡ 

“ποίξεβ ϑσορμθηρϑδγ, ΘΌΘΏΒ0, ΠᾺΡ γι ἐδ ἀπα 9 ὑγοομϑ 80} : 

|- Ἀν πο ΚΑ -5 

πο ΠΣ Ξ- ΣᾺ 

--- -- ΦΨ ΤΣ 

 Ἐ ΣῈ “͵ο,Ξτυ -ι τ μα 

δον ἐδ ον ἘΝ ΕΣ 

ων -ἷ Ἔβ νης, δ ΟΞ ΝΞ 

΄ὔ 
ῳ ΞΟΑῈΣ ΤΣ τ Ἐ- 

στε 
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Ὄγυύθβ δσορμθηρϑαν ἃ) ΧΘΥΧΘΒ: 

ΡΟ Ξ ἘΠ Ἰατη ὈΊΒΟ ἢ. 

ὉΠῸ Δ, ἢ Ταῦ ΤΡ ς δηδΡ  Β]50} 

ἘΚ ΉΣ ΤΕ Οχὴ ΤΥ ΤᾺΣ ΜΙ6 νυν. 1 

πο Ὁ .-: Ἰορσαδα!]βο} 

ΕΗ τ κτ ἸΔ τα ὈΪΒΟ ἢ 

᾿ς τ τυλη ἐς δ ϑλήδλ δ δ γδεννς Ἰοραδαϊβοῦ 

Ὁ) ἄογ ποῦ ἴῃ ἔγθίθῃ Απαρϑβύθη (ἴα ἄρῃ χυγϑὶ ᾿οὐχίθη Ὑ υβ6 

ΘΟ ΙΔτη 081): 

ΒΡ ε ον  ύγενλθ, ἢ ες 

ΕΥΡΣ  ὑδιν ϑίλονς πτο 
’ ;ὔ; 

πο π στν ΞΡ 

ΕΣ ΓΞ Ἰοο ὑΞο Ὁ 5 

’ 

.--., ἕν ...ὲ -.--. 

-ἰς 
τ εν φο τςς 

..« ΠΈΡΞ 

΄ 

[ ( ( ( Ι 
δῆς 

' ' 

ἙΣ ΤΣ ΠΟ ἊΣ Ὡς στο ταῦ τὰ -- 

ψίουίθβ ϑ σορμθηρδδν, ἰϑπιθίϑοῃ (ταθὶϑὺ ταὶ ϑΥΆΪΟρΡ6), ἀθὺ Ἰθῦχίθ 

γοὴβ Ἰοραῦθίβοῃ: 

ννμ ἰῷ .. “΄ὉἊὉ΄ -- 

{ 1- - -π-|͵.νν - νυ-.-. 

|- 

ΣΞ ἐ- τῶ ἘΞ τον θη: 

τρχο -Ξ τες τ πὶ -α 

Ῥδηδίο5β ϑίγορμοηρϑδτν, [τα θθπη (πιϊδ ϑγπΚορ6) απᾶ ΟἸγκΚοόπθοπ (Π06- 

οὐ α6}): 

Ἀ ΡΟ [τῷ τ - ἘΣ Χο Ἔ ἘΞ 

δ ἘΝ τ τ -- ΤΡ ΞΣ, ον ξεν ἀξ 

τ  ῶς Ἀ ΞΕ ἐδ οχοα, ἐς τ, ἐξ δι ς-, 

τ ΕἸΣ, ΡΞ 

τὸ το Ξ τοῦ ἼΣΟΣ 

τλιοπθονσςξ, ὦ ΤΩΣ τος. 

ὍΝ Ἀα τε τ - ἘΦ 

τσ δἰ ς το 

-Ο  ὀ ζἧἑ᾿τνμμο.ς..- 

ἀ τὉ ὙΣ δ ρ πς λτ ος 

ϑρομβδύθβ Βσορμθηρθαυῦ. [ΙὩθθη (ἀθν οτβίθ ὕουβ οἷπ Τυϊπηθίθυ, αἷθ 

ἀθάοτι ΠΙπηθύθυ), ἀθὺ Ἰϑύχίθ Ὗϑιβ Ἰοραὔδίβομ, Υ. 6. δαυΐνββίθυ 

Κυρθκυβ. 
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ΝΣ ΜΕ ΚΡ τν τ πρ ἀ ὑμ αν 

ἘΣ, οἱ οἱ γε μὲ ΘΟ ΓΟ δ οι ΞΕ 

᾿ σῳω , 
- - ἜΑ τί δ - 

Βιθθθηΐθβ Βὑσορῃθηρδδυ. ΙΘΙΏΌΘΗ, ἀΘΥ δυβύθ απα αὐτο Ὑ οΥὺβ ΤΎΙσηθύθυ, 

ΔΘΥ νἱουΐθ οἷπθ Καί θκύιβοηθ Ῥρηΐαροαϊθ, ἄδθὺ ἔϊηία οἷ ΤΥῖ- 

ταϑίθυ τηἱῦ ἀορρθΙοΥ ΘΥΏΚΟΡΘ τἀπα τοὺ Καύα]θχὶβ. Υ. 2 οἷ δαΐ- 

σοΙδρίοσ Κυθάκυβ. 

ἈΚ ΡΥ ΤῊΣ πε μ3ς. κλπ τ ΤΡ ΠΕΡΊ ΠΣ 

᾿ 
““ψμψῳ 

ἀπ τὴν ΘἼΦΈΣΕΙ αι} ποτὰ τὰ ἐκ Ἐξ σαν μὐὰ ἐούς, Ξα 

͵ 

ἘΔ ΚΟ ἘΞ ἀὐθ οχτ τυ ἘΞ, ΞΖ 

-νἩ - ΞΞ τ τ" :- 

Ἐροᾶάθ. [ΙϑΌθη, ν. ὅ ἀπα 416 υἱϑῖὺ Ἰθύχίθηῃ τηϊῦ ϑυμκορθ, τ. ὅ, ἴ, 9 

ἀθογαῖθββ Καί! οίιβ0. 

«δ. ΞΟ ξεν τ 5), λυλθος :-- 

πα ἐδ, ΟΣ Ἐς, 

ῳ»» ἐξα ἘΠΕ ΤΟΣ Ὡς 

τ ἘΠ ἀν Ὁ 

᾿νε νυ ὡὰ ἜΣ ΘΟ ΤΞΕΞ ἘΚ ἘΞ ΣῈ τ ἘΞ 

Ἀν Ἐν τ τ ἀν δος 

ΟΥΑΙ ΣΝ ᾧ ΟΣ ΞΞΞ ΣΟ Σ ὦ 

Ἵν τω γεν Σ ϑμΞ πα τ ΑἸΌΣ 

δ ΠΑΝ ολΦ. Δ Ὡς Πα δε τὰ ΠΣΩν 
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Υ. 8. καὶ πολυχούσων τοῖῦ Ηαγύαπρ 415. ΟἼοββθ ζὰ ἀφνεῶν εοἷπρο- 
ἈἸδτησηθυῦ. Ὑρ]. ν. 9. ὅ8. ΖυρΊΘΙΟ" πῦγαθ ἀσγορ 16 Θἰγθιοηππρ' 61Π6 
Ῥϑββούθ ΑὈὑμπθαπρ ἀοΥὺ ΠΙπηθύθυ σΘΟΠΠΘΗ: 

καὶ τῶν ἀφνεῶν ἑδράνων φύλακες, 
κατὰ πρεσβείαν οὖς αὐτὸς ἄναξ 
Ξέρξης βασιλεὺς ΖΙαρειογενὴς 
εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. 

Υ. 11-18 πὸ α. Ἡρυγαδππβ Επηθπάαύϊομ, ἀα ἴῃ υ. 18 βαὔξει ΚοΙπ 
Ῥδββθπᾶθβ ϑυιθ]θοῦ, νέον ἄνδρα ΚοΙπθ ΚΙαγο Βθζθμτπηρ ἥπαθὺ. Ῥαγοτηϊθκιβ 
πα Μοποτχηθίου θηὐβρυθομθη ρθη ἄοθτη ἀθάδηκοη: θουμααρὺ δῦ θ᾽ 80 
οηὐβύθμθμθ ΞῚΠΠ τιπΔ ΒΘὮΥ Ὑ16] ὈΘΒΒΘΥ 818 Ὀ6Ὶ 8116 δπάθυθη Ν᾽ ΟὐΒο] ἄσθῃ, 
ἀπ σαηΖ ΜΟ8] τηδρ]]0)} 4885 βαῦξει, ΠδΔΟΠάΘΙΩ. 65 ΘΌΒΡΘΙΆΠ]Θπ, δτὰ ἀη- 
υἱομύϊσοα Ουὐΐθ, Ὀ61 ἀ6πὶ τηϊδβυθυβίαπαθηθη (απ ἀγχοῦ ἄνδρα οὐἸδαξογίθη 
Ὁπα γουνο ]δίδπαϊσύθα) ΝΈΟΝ (Ξξ νέων, ν6]. σὰ 8817) πϑομρσοίσαρθη πψυτᾶθ. 
Ἠοϊτηβδίη: χκενεὸν δ᾽ ἄνδρα βαύξειν, γχᾶβ ΠΘΊΒΒΘη 5011: 65. ψψῆγθ γϑυρθῦ- 
ποῖ 16 Μαππηβομπαῖῦυ ἀπρθῦθη ([) σὰ 0116 π; Μαοῖποκθ: ὠχωκ᾽ “ ἐνεὸν δ᾽ 
ἄνδρα βαύζξειν. Ὁρρτίρθηβ οἴχωκε τοῦ Μά. 

γ. 11. Κίσσινον τοῦ ἄθῃ Ἠάβομσυ. απα 6. Ἡθυγηδᾶπη (βϑυαὺέ Κίσσιον). 
Ὑ6]. Ῥγοιη. 811: Βυβλίνων ὀρῶν ἄπο. 

Ὑ. 18 τϑομύξουρὺ ἄθὴ Ῥυγοβιομα5 ἔβαν (τὰ Εμαθ οἰποὺ βο] ϑύδη- 
αἰσθη ΠΙΡΟα16) θο ἢ ΘΟ κ] θη, ϑύπαϊθη ὅὅ. Τ0-- 78. 

Υ. 88. πηγαῖς ταγών οὔδτ ταγὸς πηγῶν 
Υ. 48. Βίαϊι᾽ἠ, κατέχουσιν ὟΝ. Η. Ποβομον (ΒΊ]Θοϊκθίβθη 101, 5. 319. Ὁ) 

παρέχουσιν : Μ6]0Π6 ἀυγομνορ' Πιδπαίγαρρ θα βέ6116η. ΥΩ]. Ἠογοά. 1], 14. 
ν. ὁ2. Κοχπιπιὰ πϑὸῃ! μαλερῷ Μ16 γν. 146 τ. 149 ΕὙΔσΘΖΘΙΟΠ6η ἀπᾶ 

ἀπᾶθγθ Ἰοιομέοσθ ΑὈδπάθγαηρσθη ἀοὺ Τηξθυραπούϊοι. 
Υ. 81. κυάνεον ταῖῦ ἄθπ Ἠάβομυν. (κυανοῦν ΠΙπαοΥ), οαὐνγοαθυ χϊὗ 

γΖθ56. ἄον Επάπηρ οὔθι ΘΟΠβοπϑη ΒΟ οι ΘὈγϑαοη σοη ὃ (νρΊ]. Κυΐροῦ 
11. 8. 18, 4. Α. 2). αν 1Τιοὐχίθυθβ βρυιοηῦ δο ἢ 16 βοπϑῦρα Πὅπρθ γοῃ 
ῳ ἴῃ ἀἴθβοιη δγογίθ (κυᾶνξος). 

{πιβὑθ]]ὰπρ' ἀθτ ψεσῳδὸς (γ. 98---101) ζαι ἐπῳδὸς ταῖὐ Ὁ. Μά]]ΘΣ, ΚΙθὶπΘ 
ΘΟΒυ απ 1. 5. 515 ἴ. (απα Υ͂οβύρμα) 5" 11. 5. 809, βονθ Ηοϊχηβόνῃ 1. 5. 
805 11. 5. 1851 8). Οτᾶπαθ: α16 μδπάβομυ 1086. ϑ θ]]ὰηρ σουβομπποι οὐ 
θη Ζυβαιητη θη ῃΠδηρ ΦυγΊΒοηθη θ᾽ Βομδαρύπηρ ἄδ85 α16 ῬΘΥΒΟΥ ἀπτὶαρι- 
Βύθ Β]1Ο ἢ βθῖθη ππα ἸΠγου Βορυϊπαθπηρ. 16 ΠπρῚ οΚβαμπαηρ σομῦτνὺ ουϑῦ 
8) ἀθη ΘΟΉ] 85. 16 Π61 βύο!σθη Αὐβγαηρθη, τγὸ 516 ἄθπ ὀμφαλὸς ὈΠαού 
ὑπ δα 46 τηθ]Θ ΠΟ ΠΟ ]ΠΠ150η6η [πΠ8}ὉῚὺ 465 ατιύέθθ ΤΉ 6115 νογθοτγοιοὺ, 
ὙΠ ΘΠ 510 Ἰητηϊΐοη ὅἀθ5. ψυϑιθθη Τ6118. 81160 Βοζίθμηαηρ Θυτηβηρο]ῦ. 
Αὐοὴ α16 ΑΠΔ]ΟΡΊΘ 4685 χυγοιύθη ππα ἀσι ύθη ϑὐαβίτηοι βρυϊο ὺ ἀα τ. Π16 ἄδοτυ- 
Ἰιϑέοσίθ ϑ θι]πηρ νου ποιαῖρθη ΟὈΘγαϊοῖς, ΒΟ Ή1]Π16υ, Ῥυὶποθ ἀπᾶ Πδποπϑηβίθίῃ. 
Ὑ6]. ὙΥ δοκοίη, ῬὨ]οΙοσιβ ΧΧΧΙ͂Ν. 5. 818. 824. -- Πῖ6 ΒαΠαβοΒυ Ομ 6 
ΒοΒγοιθαμρ εὐπετέος (416 ἀαΐροϊδϑύθ Βουτη τη8]16 416 βοΠ ΠΟ ]]Πρ κοῖς ἀ68 
ϑρυτηρθβ ἀαγο ἢ α16 Βδβοη μοῦ ἀθ5. ΠΠγἐμτηι8) ππᾶᾷ σαίνουσα (Ζυβατητηθη - 
ΖΘ μὰ Ρ)Ὶ τὸ πρῶτον παράγει γογμοϊαϊσύ ΒΟΒΒΌΔΟΙ-Υ δεῦρ μα] 1Π. 3. 816. 
16 Βιηθμαδύϊοη 1δύ, οἤπθ θη ΑΠΒα]ῦ οἰποι Οδροηβίγορμθ, ἈΠΒΙΟΠΘΥ. 
Ο. 616 ν ῳφ. γὰρ παρασαίνει βροτόν. 

εἰς ἄρκυας ᾿ἅτα ταῖῦ α, Ηρτητπᾶπη εἰν ἀθθ πδηα βου ]]ομθη. ἀρ- 
κύστατα. ἘΡοπδο ὑπὲκ (ϑἰαὺ ὑπὲρ) ταῖῦ ΘΟ. Ηδυτηδπη πϑο ἢ 5080]. ὙΊ6Ρ. 
(διὸ οὐκ ἔστιν ἄνϑρωπον ὑπεκδραμόντα τὴν ἄτην φυγεῖν), 485 ΠρΥρΘΠΒ. 
ὉΌΟὮ Τὰν α16 Βομγθίθαηρ ἄρκυας ἄτας (φαβατηχηθηρσοίαβϑέ ᾿π ἄτην) βρυῷομο, 
ΥΡῚ]. Ῥσοπι. 1018 δίκτυον ἄτης. 

ν᾿ 

------- --.- - «- ---------- 



100 ἈΒΒΟΗΎΥΤΟΣ ΡΕΒΞΕΗ. 

Ιῃ ἀθπηὴ οϑυβϑύθῃ ὑγοο μι βομθυ ὐὐσορμθηρδᾶγα (ν. 116 84) βὕμπητηθη νυ. 8 
Ὁ. 4 Ὁδὶ ΠΙπάοτῇ πἰομῦ ταῖῦ 6 Γ αΘρβπβίγορμβ. 

Υ. 121. ἔσσεται, πϑοι ἄθτι Παπά βοῦν. ἔσεται, ἴπ γ᾽ μθτ 8] ΘΓ αἱ πρ8 
δ ἢ ΑἸΣΈΤΑΙ (α. . ἄσεται) ἸἸαρθπ Κϑηη. ὙρΊ. ̓ ἀρτίρθπβ Μϑυθ, 519, 1. 
Κυ. ὅθ, 8. Αηπι. 1. Π. 8. 38, 2. Α. 10. Β6ὶ σεται ΘΡρθ6. 510} ἀυτ 
Ἐϊηβῆρσαηρ, γοη 3᾽ νοῦ ὄμιλος (ΘΟΜΊΔΟΣΣ, τηὔὖῦ Ηδνίαπρ, Θἰπ6 Ἐν] δι δθυτπρ᾽ 
ον Οοπδύγαοί!οη. 

Υ. 188. ἀποπεμψαμένα τοῖῦ Μοᾶ. Πδν Βερυι᾽ ἀθὺ Ττθππαπρ' πὰ 
685 ΨΘΥΠΘΥΘΠΒ δῦ ΠΙΘΙ 80 ἀοΥ πιο οϑίθ. γγ. προπ., οἷπ τη θη 1 0185- 
ὙΘΥΒΌΘΗ 1π ΕΌ]ΡΘ ἀητ] ΡΤ ῸῪ ΑΒΕ ΘΠ] απρ' ον Βυρμβίαθθῃ: εὐνατῆρα πο- 
πεμψ. (βἰαϊὺ εὐνατῆρ᾽ ἀποπεμψαμένα). 

Ὑ, 148 {π| τοῦ ἄθτι Ῥαγδτηϊαῖζαβ οἷπθ Κ]θῖπθ Ῥᾶμβ8 δἵῃ, 10 ὙΠ 6 Γ᾽ 
ἀδν Ομοῦ Ρ]αΐχ ηἰτητηῦ. ἴΠπ 850 φ'ΘΎΊΒΒῸῚ ἰδῦ 85 ΕΙΡΘ μα 8 ̓απδμδηρὶρ, 
γοὺΠ φροντίδα ϑώμεϑα, πυτηδ] δ 488 ΞΟΠ ΟΚ581 ἀθβ Χουχοβ σογϑυϑὺ ΠῸΤ 
δἷπθ ΕὟαρΡΘ 1δὺ 416 Ομπ Απύνοτ᾽ Ὀ]6ΙθΌ. 

Υ. 102. θὲ ἅδ8 ΟὈ͵)θοῦ ἄθι ΒΘΒΟΥΡΎ 85 ἴπ τ. 108 ΒΗΘ ΟΡ ΘΌΘΕ, 1δῦ, 80 
ΚΌΠη 68 πἰοηὺ Αὐἴοββα ββ]βύ βϑίῃ. πὰ ἄοομ πῖτὰ ἐμαυτῆς οὐσ᾽ ἀδείμαν- 
τος Ομ ΟΠ] οὔνγαβ Απᾶθυεβ ΠΘΊβθθη ΚΟῦμΠΘη 815: Ομπὸ ΕαΣΟΒῦ πῃ τΏ]Ὸ ἢ 
561 08ύ. Ῥδβϑθθᾶθν πᾶσα ἄον θᾶδηκθ: οὐϊδτη ἱρϑα (αἸύτο, ἘΤΕΣ γοι 
ΘΌΓΘΥ ΑΘΌΒΒΘΥΤΙΠΡ) ΠῸΠ 51Π86 Εἰπηοτ6 ϑατη, στὰ Θὔνσα, ἀυΓοΒ οὐδαάμ' ἐξ ἐμαυ- 
τῆς δαδρϑατοκύ βϑῖη Κῦπηξζθ. αν. ΘΟμτηϊας, ῬΒΠοΙοραβ ΧΧΥῚ. 5.800: 
οὐδάμ᾽ οὖσ᾽ ἐμαυτῆς, οὐδ᾽ ἀδείμαντος, φίλοι. Τπτον βϑ] δῦ ποῦ τη ΒΕ]. 

Ν. 108. Ηθπηβονῃ 1Π, 1. 5. 189---191 μὴ μέγας δαίμων, ν. 100 ἀναλ- 
κῶν. Βιαυομθηβίθιη μὴ μέγας στρατὸς κτλ. 

Ὗ. 171. 186 ππχαβθτητηθηρσθζορσθηθ ΕὌΥ γηραλέα ταῦ Μοα, ψ18 81. 9ὅ. 
Υ. 114 111] ΟὈου τοῖς σϑένῃ (δὑαςυ 9έλη), σγὰβ σοῃ βϑίπθῃ Οοπ]θούασθη 

ὭΟΟΘΒ ἀ16 ἈΠηΘΗτη ατϑίθ Ἰδῦ. 
Υ. 185. ἀμώμῳ (πἸομῦ ἀμώμων τοὶ Μοᾶ., οτος σα ρΊΘΙ ἢ ἀ6ὺ Ῥδτγα]- 

ἸΘΠΊΒΙΉΤΙΒ (51. τε. . τε) ΖΙΒΟΉ ΒΩ μΕγ. πὰ κάλ. Βουρθβίθ]] πιγᾶ, ἀθὺ 
ΦΥΙΒΟΠΘη ἀμ. ὑπ ἐκπρ. ΟὗοΥ σἂν κασ. πἱομῦ Ῥοβύθῃθ. [πὰ ΕὈΙΡ 6 ἄθεσθῃ 
ὙΥ ΘΌΘΗ α16 [ηὐουρυαπούϊουι δ Όσιιξ πα οΥη.. 

Ὗ. 210. εἰσιδεῖν Ἠδτύαπρ ἀπα 611; Μρᾶ. μαῦ δειματέςιδεῖν. 
Ὑ. 218 μαὺ Ηδιτηβοίῃβ (1πά. Ποθουϑξ. 8. 1) τέκνῳ (ΤἘΚΝΟΙΣΕΘΕΝ), 

5ΘὮΥ ψ16] ὙΥΔΒΥΒΟΒ ΘΙ] ΟΠ ΚοΙύ, νρ]. 222. 227. 
Υ. 228. γαίᾳ ταῖῦ Με. Τὺ Παύϊν ἰϑὺ τοῖϊῦ κάτοχα Ζὰ νϑυἱμάθη: ἴπ 

ἰουγα σϑύθηξα, ἐθμθυἷβ δ θβοομᾶθσθ. ᾿Πῖθ Ἐππδπᾶδῥίοπ ἀθ5 ΤΌσπΘθαβ, γαίας 
(σα νου θιπᾶάθη τοῦ σκότῳ), Βομοίηῦ σὰ πᾶΠ6 σι ἸἸΘρΘΠ 815 8.85 Ὑγϑ ΒΟ 61}- 
1ῸΒ νγᾶτθ ἀδ88 5186 ἅ16 ὈΣΒΡΥΪΠΡΊΙΟΗΘ, ἄσγοῃ ἄδη (ΒΟ σ θυ] θυ θη) Ὀδῦϊν 
νογαγαπρίο, ΘΒ Ι θαπρ᾽ 56]. --- κάτοχα μαυροῦσϑαι (πἱομύ κατοχ ἅμαυρ.), 
Ὅ7611 ὦμαυρ. ἄθιη ΗοτηοΥ ἀπ ΑΘΒΟΠΎ]05 ἔγουια δῦ (ἀαρθρθπ μαύρ. Ἀρσ. 
296. Επτη. 359), υπᾷ ρθη ἀθὺ βοηϑῦ θηὐβυθποπᾶθῃ Οδθβαῦ (8. ΒΟΒΒΌΔΟΙ- 
ΥΥ οβίρμδὶι 1Π. 3. 1560 Μ.. 

Υ. 229. Ο. ϑίθνϑιβ (Α οἴὰ 800. ΡῪ. 1,108. 1. Ρ. 391) φϑιετοῖς βυαδῦ φίλοις. 
Υ. 282. φϑινασμάτων τοῖὐ ἄθη Ηδπάβομτυ. βύα δ ἀθ8 Ἡθβομῖαβ φϑινᾶ- 

σμασιν. ὅὰ 280 νρ]. Τάτ. Βομτηϊαύ, ῬΒΙΠ]ΠΟΙοσιβ ΧΧΥΙ. 5. 860, 
ν. 289. Ὁῖθ τα υἴβο ἢ ἀΠΡτδ ΟΠ ΡαΓΘ μη ἀβοΒυ  Ἔ]Π16 16 ϑΟΒυθ δας, διὰ 

χερὸς αὐτοῖς πρέπει ἅπάοτία Βγαποῖς ἴῃ χερῶν, ΕΠΤΆΒΙΘΥ ἴῃ χεροῖν. ΒοΙά68 
ἰϑὺ Ζζὰ συγ ΠΠ]10} ππᾶ Ὀοκαπηὺ 818 ἀ888 65. α16 Εὐη βύθμιπρ' ἀδν ἄθοτ- 
Ἰϊοξθγύθῃ ΒΟΒγθιθαηρ ον ΚΙᾶτθπ σϊγᾶθ. ΠΘοΣ βομοῖηῦ το σ Ὁ πᾶ ο ἢ ἄθτα 
γοτρδηρ σοη Υ Θ]]Ιαποὺ (διὰ χερὸς σφίσιν πρέπει) τηῖ α. Ηρυτηᾶπη ἀπᾶ 
5ΞῸΠΟ]. (ἐμπρ.) Ζὰ βομγθίθθῃη διὰ χερός σφιν ἐμπρέπει. ὍΘΙ ΑὙΒΓᾺ]] γῸΠ 
σφιν (2506 ῃ ΣΕΙΜ) ἔμυίθ σὰ ἀδὺ ὉΠΤΊΟΕ ΡΘΗ, Ἐπηθπααὐϊοι αὐτοῖς. 

λον καὐτὸς “δὲ τοῖῦ ἄθυι Νίϑα.; Ῥόυϑοπ αὐτὸς δὲ, ΒΙοτα 614 (πϊῦ 
οἷποῦ Ἠάβοῃγ.) καὐτός γε. 

Υ. 2609 μαὺῦ νἱϑ] ὙΥΔΕυβο μοι] ομΚοὶῦ Τιϑομτηδηπβ πὰ (᾽. Ἡθυγμδη 8 
πολέα (ϑἰαςῦ 685 Βαπἀβομυ ΠΟ μ θη πολλὰ), ὑγθίομθ ΕΟΥΤα 510} (Θ]ΘΙ ΘΗ Ὰ}15 
ἴῃ Θἰποὺ Ἰγυίβοποη Ῥαχίϊθ) Αρ. 728 Βπαοῦ, ἀϊ6 ΤΠ ὈΘΥθ πβυϊτητηπιηρ' ΖΥΓΙ ΒΟΉ θα. 
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Βίγορμθ πᾶ Οδρθηβίσορηθ θυῃδὺ ἀπα ΖυρΡΊΘΙΟἢ οἰπθ θυ ἀπβομίθ Αββοηδης 
ταῦ βέλεα ὈΙαού. ; 

Υ. 211. δέαν τοῖῦ Μρᾶ. ὑπα 6. Ἠθττηδπη; ΒΙομαῇθ]α δᾷαν, ῬΥΟΒΔΙΒΟΙ, 
γγὸ πίοι ππ]ορΊβοι, πϑῦθῃ ἦ19᾽ ἐπ᾽. 

Ὑ. 215. Ὁτηβίθι απο ἀθ5. ποθ βου ΠΟ μθη ἁλίδονα σώματα πολυβαφῆ 
ὭΟΩ ἄθιη ΟΥΒΟΒ]αρ σοη Ο. Ῥυῖθπ, ἱπὶ [ηὔθγθβθθ αἀδὺ ΠΘ ὈΘ ΘΙ ΠΟ τη πηρ᾽ 
ΖυΥΓΊΒΟΠΘη. ϑίστορμθ ἀπαὰ Οθρθηβίσορμθ. Ἠδιμιβονῃ (1 θυθυβῦθ] πρὶ ὃ. δ0 
γΡ]. πᾷ. Ὁ οθθυ δῇ. 5. 88) ἀθιὴ τὰ πολέα βέλεα παμμιγῆ Ῥοοπούϊβομ. θαηὐ- 
ΞΡΥΘΟμομα ἁλίδονα μέλεα (Πδ]η δέματα) παμβαφῆ, τὸ ἀδ8 Ἰούσίθ δου 
τα β5 10. 

Υ. 219 ϑρυιομύ ἐν στρατὸς 465 Μαοᾶ. (αν. λεὼς) ν. 288, ἀδ 418 
Ὑνοτίθ 465 Βούθῃ ἄθτῃ ΟἿΟΣ 818 Τ μθιηᾶ σὰ αἀἸθηθη Ρἤθρθη. 

Υ. 280 ὃ δῶ α16 ἀγα ϑύσορμθ ἀπὰ Οδροθηβίσορμθ ἴῃ θἴποὺ ἰδβία!ὑ 
Ὡου Ιοἔθυῦ βἰπα ἀδ55 Κοίη ὙΘΥ5 στοῦ ἀθα 8 ΠΌΘΥμ τηθΟυ 80} {ἰ θ Θ᾽ πϑυϊτηστηῦ, 
απ ἀοοῖ ἀϊ6 ο]θίοηθ ϑὑθ! ]ππρ σορ ὡς 1ῃ ὈοΙάθη ΞΘ σόρῃθη (716 ἃ 6}. γο 
ἔϑεσαν.. ἔκτισαν απ 4855 ΖΦ ΘΙΤΉΆΠΡ 6 ΟΥ̓ Κοϊητηθη νοη δαΐοις) δα ΘΙ] 6 
Βομθη Οτδα σοὸρ ῬϑγΘ]]6 θη Βαὰ ἀθύβθιρθη πϊπαθαΐοῦ, 8580 ψογᾶθῃ α16 
ουβύθῃ Ὀθιάθη νουβθ τηὰὖ αὐ. Ηθυηδηη 50 Ζὰ σοβύθ θη 5611: 

ἴυξ᾽ ἄποτμον δαΐοις στυγναί γ᾽ ᾿Αϑᾶναι δαΐοις 
δυσαιανῆ βοὰν μεμνῆσϑαί τοι πάρα, 

80 ἀδ85 16 ΘΓ δὐβίΐθ ΘΒ οἷπθ ρϑυγῦ 1006 ἸΔΙα ὈΙΒῸ 6 Τ᾽ ογαροῦϊθο 1] οῦ, 
δΥ χυγοιῦθ ΔΌΘΙ δἷπθ 5010η6 Ὅὅγο αι χυγϑιύθ πα ἀγιύῦθ [τη θ8 βυηϊζοριθσῦ 
ἰδύ. ὍΘΥ ἀτιῦθ τππᾶ νου  ϑιβ Ἰδαίου Ὀ61 Ηθυτηδηῃ: 
ὡς πάντῳ παγκάκως ϑεοὶ ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν 
ἔϑεσαν, αἰαῖ, στρατοῦ φϑαρέντος ἔκτισαν εὔνιδας ἠδ᾽ ἀνάνδρους. 
ἩϊοΥθοὶ δῦ ΔΙΌ ἴπ ἀθὺ ϑίσορμθ α16 ΟὈ]θοὐβ] οϑιρῖκοιῦ νοὸὰ ἔϑεσαν πηρο- 
Ἰ6ηκ, ἴτὰ Ἰούσίθη Ὑϑυβ α16 [ΠΟΥ πβυμπησηπρ τοῦ ἀοὺ Οθρθηβίσορμθ πἰοὺ 
γουπδηᾶθη. Βθδβθύ Ἰαπίθὺ ἅθύ αν 68 61 1,. ϑ0Π11|16ν (ΕΠ ]αηρσοὺ 
Ῥτορυ. 1880) . 30, Α. 86 υπὰ ἴῃ βϑίπου Αὐβσαθθ: Πέρσαις ὡς πάντα 
παγκάκως, ΜΟ ΠῸΓ Ἃ16 ογβίθῃ ὙΥ ουΐθ ἀτηχιβίθ!]θη ΜΈΤΘΠ: 

ὡς Πέρσαις πάντα παγκάκως ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν 
τη θη ῬΑ 6] Ἰθτι5 ταῦ ἀογ δρθηβύγορμθ νο]]δύδμρ σὰ τηϑομθη ππα 
ῬοΙαθυβθιΐβ οἰ πθη αἶτη. Ἰϑτη. ΒΟΒΙΟΥΤΟΡΊΟΙΒ, ἃ. ἢ. οἷπθ 1ϑ τη ὈΊβοπο Ῥοηΐα- 
ῬοΟδΙΘ ἄρσγθῃ ζχυγθιίο ἀπ αν οι Εα58 Βυηκορίοσὺ ᾿ϑῦ, σὰ ρθη. [1 
Ἰούχύθη (νἱθυΐθη) θυβθ δύ, ἀὦ ἄρον α16 Κὔγχθ 465 Τοὔω νσὸπ εὔνιδας [καῖ 
Ζυθ1861 Ὀδβύθμθπ Καπη (νρ]. ΟΠποθρῆ. 2341. Π. ΧΧΙ͂Ι, 44 εὖνιν ἔϑηκεν. 
ἘπΩΡΘΘΟΚΊ. 588 Κ. εὔνιδες ὦμων. Ἐπὶ’. Οὐ. 999: ἀνδρῶν εὔνιδας λωβώμενοι), 
τοῖῦ ΒύΘΚΗ ἀπᾶ Ηθιτηβονῃ (6 ] μον ϑεοὶ ϑέσαν 5ύαϊὺ ἔκτισαν Βρούσίθ) ζιι 
ΒΟΒΤΘΙΌΘΗ: 
ϑεοὶ ϑέσαν αἰαῖ, στρατοῦ φϑαρέντος εὔνιδας ἔκτισσαν ἠδ᾽ ἀνάνδρους, 
80 ἋΔ885 ἋΔ6Υ ὙΘΥΒ δἷῃ Ἰοραῦ!βοηθυ δύ, Ὀθβϑύθῃθμα δὰ8 δίπθυη ΟΠουδηηθτι8 
(ἃ. μ. Πεκίγ!αβ πα ϑυηκορίθσίθῃ ΤΎΘΟ 8) πᾶ αἀτοὶ ΤΥοομἕθη, οὔθυ, 
{4115 τιδη 485 ἔϑεσαν ἀθΥ Βτορῃθ ἀπνογᾶπαοσγὺ 1 ϑδῦ, οἷη σϑῖη ὑγοο μΒ ἸΒΟΠΘΙ, 
Ὅ͵Ὸ ΔΌΘΥ ἴτη δγβύθῃ ΕἾιθϑο 6. Οθρθηβίσορηθ οἵη ΚΥκΚΠΒομον Πα ΚΌγ]υΒ οἰπθαα 
Ττυοομὅυβ ἀον ΌΡΠ6 οηίβρυβομθ. 611: στυγνὰν γ᾽ ᾿Αϑανᾶν ϑδαΐἴοις κτλ. 
Εὐνγαβ Ζυ 1 61105 ΗΙομθρο5 τῖγα 5105. ἀοὺ Ναΐύασ ἄθὺ ϑϑομθ πο ΠΪΘΥ 
ΠΐΘΤΉ8,18 δυυθίοθη ΙΆθθθη. ὙΠ ΌΘΗ πη8 ἀθ μου Ὀθρπᾶρ᾽ οὔνγαβ δηπᾷ που μα 
ΔΕ ΒΟ ΘΙ Π]1ΟΠ65 πα Υ οΥβυ μα] 1065 ἴῃ ἄθη Ταχὺ σὰ βϑύζθῃ. 

Ψ. 806. ἄριστος αἴθ Ηάβομτυ. απ ϑομο]. ΒΙοιμῆο]α ἀριστεύς. 
δῦ πϊομῦ τιπτηδρ] 0} 4885 αἴθ βϑιθηθυθ Εστη ἀυτο αϊ6 σου μη] 016 γοὺ- 
ἀτδπρὲ πψυγᾶθ. ἐθϑαιγενὴς το Μοά. αν. ἰϑαγενής. --- Υ. 807 Μ. Βομιηταὺ 
σποδεῖ. 

Ν. 810 μπαὺῦ ον ὙίπμαοΡ. κυκώμενοι (Ηδἰτηθόίῃ, [Ιη4. {76 061]. 5. δ), 
(5. ΔΌΘΙ σότῃ {ὐπιύγθΙ θΘ ἢ. οἰμθθ ἔθϑύθη αδηχθη (16 δἰποθυ ΤιΘ 106) απτιῦρ- 
ΟῚ σοογδυοηῦ νγογάθη Καῆη ἀπᾶ 1018] ἄθηη οΙ σπάθη κύρισσον βοῖπθ Τληὐ- 
ϑέθῃαπρ γογἀδηκί. δ ἰσχυρὸς βίας (ἰοῦ: μα.) Ὀοαθαίρ, βοβυθὶ 
Ὑ ΘοκΙ θη (Βυαίοη 5. 7131.) ἐς σκιρὰν χϑόνα. 
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Ὗ. 8311 α. 819. [6110 ὙΥΘΙΔΠΟἢ. τα, πτοάθτο τρέτος 5θὶη Αὐδύδββισϑβ 
γϑυ]οσί. 

Υ. 814 ἢ βι}ὺ Ἡοισηβόνῃ (1πμ4. Ὁ ρρου]. 5. 78) ἀτὰ, σοαθτοι α16 Ὑ͵ου- 
βἰθηπηρ 8ΔΠογάϊηρΒ οὐρα ηβομϑὺ τῖσα πα Ἰπβθοβοπᾶθυ ϑανών βθίμθιη Υ ΘΓ Ὁ 
Βπϊδνυτη πᾶπον τοκέ; δ ἰδὺ 68 πιοπῦ ππᾶθηκῦδι, (ΟὈΥΤΟὨ] Καοίπθδνυσθρβ 
5'ομου) ἅδ88 (16. δ ἀβομυ  ὍΠ0η6 ϑέθ]σηρ ἀοΓ θυβθ ουϑὺ ἀυσοιῃ θα 
βρᾶθογθη Οἰθβομτηϑοῖ, πϑΊομου ΕΔΥθοπρορθπβαίζθ (π716 μελαίνης... πυρρὰν 

. πορφυρέᾳ) Ἰιορία, ΒεΥθοΙσοί τυ πατᾶθ. ΝΌΟΝ συ ύπαπομον ΠΡ ὙΝ 61 
ἱπάθιη οὐ ἄθῃ ὕοῖβ 816 πδοὴ 818 βὑβιῦ, ποᾶυτοι ΖΕΡΊΘΙΟΗ δἷπθ 5υτητηθ- 
ἐτίβοηο ΟἸθάουαπρ ον Αὐῇζβ]ππρ (ϑτηδ] 2 πη ἅτηδ] 8 ὙΘυ86) 5108}. δυσιθέί. 

Υ. 816. πυρρὰν ἅ16 Ἠάβοϊττ., πυρσὴν (415 αὐξ!50}}) Ῥουβομ. 
Ὑ. 811. 16 Εουτη πορφυρέᾳ ΒαΌΘη αἅ16 ΗἨαβοῆτγυ.; νρ]. 81. 171. Μὴ 

ἀυτῖθο νοῖὰ 1,656 νογϑιββθῦζθῃ 4885 ΘΓ (16 1, ΘΒα Πρ ῬΘΙῚ ΒΥΠΙΖΘΒΙΠ ΟΠ 56] δύ 
ἤπάθη πγοτᾶθ. 

Υ. 318. ἀρτάβης τηῖῦ Μοᾷ. (οὍνγΟὨ] ἀπίογ ἀρ 610) ἃ. ἃ. ὕπρθυη νγᾶγαθ 
τηϑῃ οἴπθη ἀον πϑυῆρδη ταῖὐ Αὐἰδ--- ὈΘοΊππθπἄθῃ Ῥθυβίβομθα ΝΆΤΩΘη γου- 
τηΐβθθη; 8Ὸ0 ΠΔΡΘη α16 εῶτ. ἀρτάμης, ᾿ἀρσώάμης (Διο ρσάβης Βπᾶοὶ 
5168) Ζὰ ν16] Αϑμη] μη κοὶὺ ταῖῦ 808. 

Υγ. 890. Ἄμιστρις Μεά. υπᾶὰ ἃπᾶ., Βταποκ Ἄμηστρις. ΑΌΘΙ 68. 1δὺ 
πἰομὲ δ Βυβομ 100) ἀδ85. ΑΘΒ0Β. ἀϊθβθ Ὀθκαπηΐθη ΘΙ θθυπδτηθη (Ητοά. 
ὙΠ], 61. 114. ΙΧ, 108 ἢ 111) δἰπϑῖη Μϑῃμθ Ὀεϊρο]ερὺ Π806. 

γ. 8391. Ηδθβοη ϑομποίάθσ ἀπ Βοίπθ: ζριόμαρδος ἄρδεσιν (ταῖξ 
βϑίηθῃ Ρἐρι]βριύζθηι, 5. Ῥύοτῃ. 880). ΠΟΘ. τϑιομὺ ΚΘΙΠΟΥ ἀ6 ἀν νουρο- 
Ὀτδομίθη ατὔπαθ δὰ ἀτὰ 16 Νούμοπαϊρ κοῦ οἰπθσ Αϑπάθσυμρ ἀθ8. ΠΠ6Ὀργ- 
Ἰοίουΐθη σὰ Ὀθυγθίβθη: δῦοῃ πψᾶτθ οἷπθ Παϊν σῖὸ 828 ἐχϑροῖς Καῦτη Ζὰ 
ΘΠ Θἤγ θη. 

Υ. 899. Μρᾶ. οοταρὺ τοιῶνδ᾽ ἀρχόντων πᾶ (γοτα Οὐοττθοΐου οἷῃ- 
σοξῆσθ) νῦν. Ατὰ πϑομβύθῃ Ἰοὺ Οδπίθυβ Ὑουθθββθυππρ τοιῶνδέ γ᾽ ἀρ- 
χῶν, νοι ἀρχὴ (αὐδίγ. ῬγῸ ΟΟΠπ01.) οὔθυ ἄθπὶ Πουηθγίβομθη ἄρχός, ΟΖ 
ἀρχόντων ΟἼοβθα. βοῖπ Κοππΐθ. Ο΄. Ηθυταδπῃ ἀθηϊῦ δῦ δ τοιῶνδε τα-᾿ 
γῶν οὔδτν τοιῶνδ᾽ ἀνάκτων. [Π6ὈΘΙ ΚΠ ηροπα ππᾶ Ἰοὺ ἰδ ΥὟ. ιπᾶουβ 
τοιῶνδε τῶνδε. ἨΗοϊπιδόξῃ ΠΙ, 1. 8. 118: τοσόνδ᾽ ἐπαρχόντων, ΗδΊτη : 
τοιῶνδ᾽ ὑπαρχόντων; ὙΥ6Ι]: τοσόνδε ταγῶν νῦν; Ῥτῖίποθ τοιῶνδ᾽ ἄρ᾽ ὄντων 
--- τοιάδ᾽ ἄρ᾽ ἔστιν ὧν ὑπεμνήσϑην πέρι. 

Υ. 384. Αὐὖὐβ πόσον δὴ 65 Μαοᾶ. εὖ τοῖῦ Πθομὺ πόσον δὲ Πουρθϑίθ!]ῦ. 
Ἠοϊπιβόϊῃ (πᾶ. ΤΠ θυ]. 5. 238) πόσον τὸ πλ. 

Υ. 8387. Αὐϑ ἄθπι μαμ βου] 06 βαρβάρων τοῖῦ Β]οταβο]α, Βοίμθ, 
Ηδὶτα ἀπᾷ (βρᾶϊον) α. Ηθιταδπη βάρβαρον; οἶποῦ ἀθὺ Βᾶπβροπ ΕΘΒ]ΟΣ ἴῃ 
ον Τδθουβούζαμρ δὰ8 ἄθυ ΒΟΠΓΘΙ ΌΎΤΘΙ86. 465 ΑΘΒΟΒΎ]ΟΒ 1π α186. ἀδὺ βρᾶθθγῃ 
Ζοῖϊν; νρῖ. 18. Τασμπθθιβ᾽ Οοπ]θοῦαν βαρβάρους ᾿ϑϑϑεὺ ἀ16 Ἐπύβέθηαπρ' (688 
Του οὕθυύθη ἀπουκιᾶτύ. Ἠδιτηβόζῃ ([πᾶ. ΤΌ 6061]. 5. 81): πλήϑους μὲν 
οὖν σαφ᾽ ἴσϑ᾽ ἕκατι βαρβάρων ναῦς ἂν κρατῆσαι. 

Υ. 342, ὑπέρκομποι (ἀϊ6 510}. ὈΘδομάθγον Ομ ΠΠρκοὶῦ τἄηπθπ Κοηπίθῃ) 
16 Ἠάβοιυν., ὑπέρκοποι ὙΥΔΚΘΗΘΙα ἀπὰ ΒΙοΙηῆο] ἃ ἃἂὰ5 ΟὙ}16η. ΕἸΌΘΠΒΟ 
821. 891. 

Υ. 844. Ἠοϊταιβόϊῃ (δὰ8 ὅ080]. 1,105.) ἢ σοι ὃ. 
Υ. 840 δ᾽ τσ! μα ῦν δῦ ὑπ 6 115 ἀα88 ἅ16 Βθζθιοῃπαπρ' Αὐμθηβ 818 

1Παλλάδος πόλις υἱομὺ ἴῃ ἄθπ Μυπᾷ ἀθὲ Αὔοββα ραβϑὺ (γρ]. 2381), βοπᾶάθυπ 
τὰν ἴῃ ἄρῃ 468 Βοίθῃ, {86 115 4888 ἔστ᾽ ἀρ᾽ -- πόλις νοι Αἴοββδ βθβρσοοῖθῃ 
ΒΘΙΏ Τητ58, ὉΠ ΖΩΥ 815 Εὐασο, ΠΊΘΒ65. 8415 πούμυσθπαϊρ ἐδδύβθθμθπαθ Εν- 
σϑὈπῖβθ ᾿δϑὺ 816}. πὰπ δα ἸπθΏγοσθα ΥΘΘΘμ Θυγθίομθη, ἄθυθῃ οἰπθα (. 
Ἠδγαδηπ Οἱ πρΘβοΒ]ασοπ Παὺ, οἴπθθη πάθην ὙὟ. ΠΙπαοτῖ, οἴπθα ἀν] ύθῃ 
Ἠρϊταβῦίῃ. Εγδύοσου μαῦ ἀϊθ συγοὶ ὕϑιβθ ἀλλ᾽ ὧδε -- τύχῃ ἀοΥ Αὐοββᾶ 
Ζαροίμοιῦ, ΟΌΘὶ 516 πὰ ἀθθγάϊθββ 815 ΕὙαρΡΘ Ζὰ ἔβββθι ὑγασθη: πα ΔΌΘΓ 
ὨϊθπδΟΝ. (Θμπ πυτηθυίβομθ ϑἰδσκο θὲ Εοὶπᾶθ πίομὺ αἴθ ὕὔτβδομθ ἀθὺ 
ΝΙράρυαρο 180) οὗνσα οἷα Οαοὐῦ 5᾽οῖ δαΐ ἀ16 ϑϑιΐθ ἀθὺ αθσηθυ βοβοίασοη ὃ 
Ὑγοταῦΐ αἴθ Απύποτέ ἱπάϊγθοῦ Ὀρ]αμοπα Ἰασίοὺ: ἀϊθ δέξου. βομζθη α16 
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Ρα!Π]δδϑίθαύ. ἰλαγασῖ ἀ16 Εγασο Αὐἰοββαβ, ψ6 ψγοῖῦ αἸΘΒ6Υ Θομαύς σ6Π6: 
ἰδὺ ψΙΓΚΠΟ Αὐμθη πηζευθύδτῦ (πα ἀπζουβυῦυ θα.) ὑπ 4186 Απέποτί: 78, 
βοΐουτι ὑομύσθ Μάμπον ἴῃτθ Μδποῦ ὈΠάΘη. 80 ροΐαββύ ᾿βδὺ 416 5 6116 
Κατμη Θὔνγαβ Ζὰὰ τ ηβομθη ἄρτῖρ. ΥΥ. Θιπαονῇ παῦ 416 ὈΘ14θπ Θυβύθῃ Ν ΘΥ88 
ἀλλ ὧδε -- τύχῃ ἄδτα Βοίβῃ ρϑίβββθη, 815 Αββϑυθομ, ΑΠρΡΆθ6 465 σι - 
᾿ἸοΠθη τιμᾶ θθ Δ 0ἢ ὙΥΙΔουΙοσπηρ (685 ̓ γουπιοἐ ΜΈ ΘΒ θα, ἀδηη ὩΡΟΙ νυ. 847 
απ 848 υτηροβίθ]ῦ, 80 ὅδ88 Αὐοββἃ ἔταρῦ ἔτ᾽ ἀρ᾽ - πόλις: τἀπα ἀδταιῖ 
ον Βοίβ τηϊῦ ζυγοὶ ὕϑύβθη δηὐύπνοτίοὺ ϑεοὶ --- ἀσφαλές, ψ͵Ὸ 4150 Ζ.ΘΙΘΥ- 
[61 Μούϊν!θγα ρθη πΘΌ θη οἰ πϑη ον σθβίθ!]ν τ ἄτθη, 416 βιργυπδἑαγα 5050}, 
ὑϑηββοθηθηΐα!θ, ὑπαὶ ἀ18 παρ Π6Π6, ΘὐΒΙΒομ6, πα φυσῶν ἀαγοι γὰρ ἴῃ 
Οἴου ὙΝ 6156 γον απᾶοῃ. Ἠδιμηβοίῃ Ἐμά. ΤΘΌα.]. 5. 604) ᾿ϑϑβδῦ ποῦ πὸτ 
γλλ :ὼδε -- τύχῃ ἄθηη Βοΐθιι, βοπάθιπῃ ὑπ: ἀἸθ5θπὶ ἃᾳ0 ἢ. ΠΟΙ Υ. 847 
τα, ἴῃ ἀθν Εδββαπρ: ϑεοὶ γάρ πόλιν σώζουσι Παλλάδος ϑεᾶς, 50 4858 (ἃ 5 
ΘΟ ΒΘ δρυΐ ΖΥ ΊΒΟΠ ΘΠ Αἰοεβα ἀπ ἄθπι Βούθη 510} δα ἀ16 ὈοΙάθη 
γ 6186 Ὀθβομτάπκυ: ἔτ᾽ ἄρ᾽ --- πόλις: τηῖῦ ἀον Απύμψοτὺ: ἀνδρῶν γάρ τι. 5. ΜΥ. 
ὍΊΘ ΒΟΥ ουβΟη]ασ αὔν 6 νοῦ ἄθιη ΠΙΠἀοΥ βομθη θη ὙΟΥΖαρ γ γα ΊΘΠ6Π, 
ΜΠ Βτοπᾶ ἀδ8 ΜΙΒυου ΒΑ] πῖθθ Στ βοιθη δαίμων πὰ ϑεοὶ πῃ ἀθῃη Ηρι- 
ὨΔΠΏΠΒΟΠ6η ΠΘΟΙ (6110. 1,οὐσίθυθ Πϑθθη τ ἀδμον (1π (6. ΟὈθπ' δηΡ6- 
ΣΘΌΘΠΘΗ τηοα!βοϊοτύαπ (ἐθβϑίϑ!) ἴῃ θη Ταχὺ δαΐσθποιάμηθη. -- ἔστ᾽ Μαεα., 
γαν. ἔτ᾽, νχὰβ οἷπ ὅ6Π01. ψ1ῦ6. τηϊῦ μέχρι τοῦ νῦν οΥκΙατγῦ. 

Υ, 868 ἢ σέλμασιν απὰ ἐπανϑορόντες τηῖϊὺ Μοά. (ν5]. ὅοβοὶ. Β ἀνα- 
πηδῶντες); 3561 πε Μαα. ἴπ ὃ δ᾽ οἷπο Ὀθϑομίθηβυσθυθμθ Υ αυϊδηΐθ. 

Υ. 869. ναί ὡς Βοδγοῖδὺ Ηδυθαμρ τοῦ Τ  υ 1ὑ οἷς. 
Υ. 812. ὑπ᾽ εὐϑύμου πδο Μοά., υτὖῦ Ὑ]οθουϊαΒ, Ῥυῖθα, ἨοΙπηβοῃ 

πα. Ὁ 6 06:1. 5. ὅ9 ) ἃ. Α. Φιπαοτῇ, . Ηοιπιδππ ἃ. Α. ἐκϑύμου, νὰ 
ΠΘΊΒΒΘ. 5011 ΔΠΙΤῺΙ Ἰτηρούθηβ, 6]η6 Βοάθαξαηρ 16. ΔΘ: Ζὰπι [οΙροπάθῃ 
γ 6.56 πῖομῦ ρβββθη πῦγαρ. --- Ἠδιπτηβοθῃ ΠΙ, 1. ὅ. 118 τοιαῦτ᾽ (ϑὐαἰὐ τοσαῦτ᾽). 

Υ. 8τὅ. ΑἸ]6 Ηδπάβομυυ. ΒαθΘα δεῖπνον, νᾶ ΘΟΔΠΟΟΥ ἀπ ΒηπΠΟΚ 
Ἰυγοῦ ΕἸΠΗΙΟΚΘΗ 61π65 (π]οἢὖ 56 ῃ1 ἸΟΡΊΒΟΠΘΠ) τ᾽ ἄθται ὕϑυ86 Θη Θαπροτιηΐθῃ. 
ἌΡ6Ὺ α16 ΕγκΙδντιηρ ἀυγο εὐωχίαν (Ξ080].) Ευῦ, ψιθ Β]ουηῆθ]α ουκαππῦ 
αι, δια οἴη ἃπάθυοβ δγοτί, οὔψω ϑοίνη, (88 παν πιοῃὺ (τὺ ΒΙου.) ἵτα 
γ]Όγ8}15, βοπάθυτι ἴῃ θ᾽ ΕὈττα μέϑ γογϑιιβζΖιιβαύζοηι δύ, ψῖθ πιο Ηδτ- 
ἀπρ' ΒΟΗ τοὶ δύ. ΨΩ]. Ρ]αῦ. ὅγτωρ. Ρ. 114 0. 

Υ. 819. πᾶς δ᾽ (πϊομύ ΜΝ τ Μαα. 
Υ. 882. Ηαδνύαπρ δύώτλοον, Θυθηΐμ6}} δίπτυχον: ,,1Δ16 Αὐἰδυθ!]πηρ' θἰ που 

ΟΡΡοιύθῃ ϑομιβυθιηθ τγὰν Θθθπ ἅδε οιαθυ ΠΟ μ6 τ 18 Ῥοιβου: 5: 
[ογοᾶ. ὙΠ], 89... Βιτητῦ πολὺ σὰ 866 (τρισίν). Α. Πιυᾶσιρ, Υ͵Ίθπδὲ 
ΤὐχαμρθΌ. 1860, ΕΣ 401: δή ̓ ἐδ διάπλοον, πηΐθν Βουαΐαπρ δα ὙΠπὰΚ. Π, 
ὅν 1: χαϑίστη. ἐς πόλεμον τὸν στρατόν. ΑΒοΥ 1685 ἰδῦ Ἱποποῦν, νὰ 
α πάννυχοι πῖομῦ Ῥαβδβῦ. 1. ϑοισαιαῦ παννύχοις υπᾷ διαπλόοις:; Βδυομθη- 
ἰοἷπ: καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοοι καθίστασαν κτῖ. 

Υ. 988. ΥΥ ΘοΚΙοίη (Θῥαάϊοα 5. 14): ἤχει (ΕΧΕῚ κέλαδος Ἢ. πάρα" μολ- 
ηδὸν εὐφήμησεν. Τιοὐχίογοβ τη θη Ηδηάβοθτυ. βαθὺ Βυαποκα ηὐφ., τχῖθ 
0 ἢ 414. 498. ΠΔΠ6Υ 8ΔΟὮ 411 εὔϑυνεν Βίας ηὔϑυνεν 465 Μαα. 

Υ. 428, ΒΙοιηῆθ]α ἀφώικετο; ΗἩδἰτηβοθα, [π. ΤΠ6 0611. 5. 54 ἢ οἴμ᾽ ἀφεῖλέ 
ν, ΜΒ (οἶμα, ᾿τηροίμ8) ἀδ5. 7816 Εἰπξίθέθπ ἀθὲ Ναομῦ θθάθαξθῃ 501]. 
ν. ΜάμΠοΥ ουϊππουὺ ἄαταμ 8855 ἅ16 Βομ]δοηῦ δὶ βίαυκ ΔΡΠΘΕΤ θη θη 
ἰοπᾶθ βία ἔαπα, 

Υ. 482. Μ|ὲὺ Πδομέ Ὀθππουῖῦ Ηδνύπηρ 888. Ζιιβδυηγη ΒΘ ΖΙ ΠΡ}. ὙΥ16 
᾿σάριϑμος, τοσουταπλάσιος οτϑῦ ἴῃ 46Γ βράνουθη ὙΥΙΒΒΘ ΒΟ ΠΟΘ ῬγΟβδ, 
ὙΡΚοτητηθη, αἰ] ΟΠ θυ 50}) ΦΌΘΥ ΘΙ ΘΒ γΘ9Β βθίθη. [76 ὈυΊρθη85 Ζθίσθη 5 66]16 
16 16 σορβθην τ οϊρο 4ἀ8 ὙνΘβθῃ απὰ αἴθ ᾿υπύβύθμπηρ; ΒΟΙΟΠοΥ ΒΙ]Δπηρθη. 

Υ. 4806. θ)ὰ8Β Πδηαβο 10 η6 ἐπ᾽ αὐτοῖς Ἰάβθδ βῖ6 ἢ γϑυ πο! αἸρ θη 
ἀΥῸ ἢ ϑίθ]]16η τψῖ6 πτ, Απάτοιη. 802: ἐπ᾽ Ἰλιάσι ζυγὸν ἤλυϑε δούλιον, 
τὰ ἀστοη ἄθη Ομαγακίου ἅθὺ Πδπθυ ΘΙ οπθη ἀα5 ρου (16 ῬΘυΒθὺ ρϑ- ' 
γάτα θη 6. {Πηρ] 101 μαῦ. {ΠΘὈγῖρΘη8. Καηπ 65. 80 ἀστοῖ 416. σἱ θ᾽ θη Υ]ΠΡΈ - 
πὶ (065. 434. 439) 5ὐομοπάθη Ῥαθῖνθ γογαγβαθη βδῖπ. 

ΞΡ σε δα πε τὰ Φοδ τ διε δδισσοας, ἡ 
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Υ. 448. Μβρά. νηυσὶν; νἱδ]]οΙομῦ ἀ885 61 ἀἴθβθια Υ οεΐθ αἴθ Ἰοπίβοῃθ 
Εόντη ἀ16 σου ΠΟΉΘΥΘ 81. 

Υ. 460. ὅτ᾽ ἂν Μαβά. ἃ. 8., ψγαὰβ ΠΙπάοτε τη ΕἸτηβΊοΥ Κατγατγοσ ἴπ 
ὅτ᾽ ἐκ αὐσοδπαογὺ πού. 

Υ. 401. κτείνοιεν. ΜΘ6, ἃ. ἃ.; τ. Ἀτείνειεν, “ουαὰβ ΘΟΥΒΟῚ ατεέ- 
ψνειὰν τηϑομΐθ. 

Υ. 409. μὲν τἄρ᾽ ἐκ 7 (τοὶ ἄρα) ὙΝ ϑοκΠοΐῃ, σύπαϊθη ὅ. 7 ἴ. 
ν. 4τ9ὲ ὙΥγ61: ναῶν οὗ πεῳ. μόρον, ποῦ τούςδ᾽ ἔλειπες; δὲ ἀἱθ 

Ηδηάβομνυ. ὑπαὶ αἀ16 ϑΟΒΟ]1θπ, ἀηΐθυ Δαβαυ ΚΠ] οΠον Βορσυὔπαπηρ ἀἸΘΒΘΥ 
Ῥαυίκοὶ. 65 Βοβροτίβ!αβ (απ ΒΙμαοΥΒ) γε Ὑθυβομίθοῦ ἄρῃ θρθπηβαῖς 
(Αὐ μτου ἀοΥ ΒΟΒΙ -- βοηβθρθ ΑἸ ῆγου ; πτϑμτθηα ἀοοἢ στρατὸς ὃ 1οι- 
πὸς Ρορθα Ὀθυβθθ ὐ). ΝΌΟΝ ὙΓΘΠΊΡΘΙ υἱομεῖρ 1ϑὺ Ἠοιτηβομ᾽ 5 (ὙἸΘάθυμου- 
βύβιαπρ' ὃ. 91) ναῶν τε... στρατός ̓  ϑ' ὃ λοιπὸς, Θ]Ομ6 ΑἸ μϑύθ! ππρ πὰ 
ἀδηη βία νᾶτθ θὰ γνὸπ Ὀριάθη ϑοϊῦθη σθβθηῦποι ΟἸΘΊΙΟΠμ 65 δ08β- 
σοβασὺ σψῦὔγαθ ππὰ πιοηῦ, ψ|6 Ὠ1ου, ἴαϑὺ Επύροσοηροθβδθύσζίθβ (α16 ΕἸούδα 
γτούθοϊθ βοὴ). ἀσσοῃ 16 ΒΊ]υομῦ, 85 ΤΠ ΠαΠΘΟΥ ΔΌΘΥ Ῥοβϑέαπα ν1616 Ὠσδηρ- 
58,16 ππα οὐ] ΒΎΟΒΒΘ γονϊαβίο). 

Υ. 488 ὟΥ611: οἵ δ᾽ ἐκπερῶμεν. 
γ. 489. πόλεις ἃ ἀθ5. Μρά. πόλις, Ὀθϑιθρὺ ἀυτοῦ ἄθη Ρ]Ότα 5 

ἐδέξαντο. ' 
Υ. 492. ἔς τε τηῖῦ Μεᾶ. οἷο. οι Βοθονίθι θ᾽ Οοπ]θοῦαν ἠδὲ τγίθι 

Ἡδτύαπρ τοῦ Πθοηῦ (688 516. ἄρχῃ ΤΥ ἴου ἐγοιηα 56]. 
Υ. 06. Μαά. εὐτυχεῖ, ποταιβ Πιπᾶονῇ ηὐτύχει (61 εὐτύχει) ρ6- 

τηϑοὺ δῦ, οἷ ΤοΙρυΒ ἀ88. ΔΌΘΥ ὙΥΘΏΙΡΘΥ ΡῬαδδβῦ εἷ5 ἋὯ(8ὧ5 Ῥγᾶβθῃηβ. [πῃ 
ἀθιαβθιρθη Βίηπθ ψοϑυτπαῤθῦθ 1,. 5 ΒΥ εὐτυχεῖς (μαὐὔτ 08 εἰσίν), Ἰπᾶ θυ 
ΕΓ Βπν. Μορα, 219 ἢ. νϑυρ]θίομῦ: δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστιν ὀφϑαλμοῖς βροτῶν 
ὅστις μὴ ὑλαιγν στυγεῖ. 

Υ. δι ἢ. 16 ψουριθιομαηρ τοῦ 4712 υπὰ 848, Βογχὶ6 αν Τυϊτηθίθυ 
Κὔμπθθ β]δα θη. τηϑοηθη 888 418 6 88. τηϊῦ ΤϑΟΒπηλ πὰ 6. ἸηΘη8. ὑγδρ'.. 
Ῥ. 11 ἀδν Αἴοββῳ ὈθΙΖ]Θροη. 5616, 50 888 1686, 1Π ἸΤΏΤΊΘΥ Ἱπα νἀ ΘΠΠΘ ΘΓ 
Ῥαβϑαηρ,, πϑ ΘΙ. ΘΙ ΠΘΠΘΥ Θαβυθθ: ὦ δυσπόνητε δαῖμον ες οἱ ᾽γὼ τάλαινα 
ες ὦ νυκτὸς ὄψις. Αὐοὸ} Παὺ ἀδ8 σάμπΖθ ἰθβρυθοῃ ταῖῦ ἄθτα Βούθῃ, βουγϑὶῦ 
65. 510}: τῇ Τυηθύου ρονοσύ, Ῥῖθμθε Αξοββα, σον; ἄθν που Βαξ 510} 
ΠῈΣ τ] 150} Ὀοίμοιπρὺ (266 ἔ ἀπὰ ἀδπη ψίθάδυ ὅ82 1). Τπᾶάρβϑβθῃ Περσ.. 
γένει (γ61]. οΟὈθῃ ἣ΄. “88 τ. Μ.), 45. πϑομέοϊσοπάθ ὑμεῖς πηα ἀ186. Αμα]ορσὶθ 
γι 848 ἢ τἱϑύμθη 16 ὕϑυβθ ἄθιὴ ΟΠον Ζὰ ἸΘΈΒΘΗ. 

Ν. δ10. ἐνήλου ταῖῦ Μοά., 8] 6 Ζοιθέουτη δ σὰ ἄθηη ἀατοῖι (δ 5 
Δεοιύνοτῦ Ὁπιβρ;ϑἀνοκύθῃ ᾿Αοίθ᾽ Θίπζιρ Ρεδϑῦ. ΜΕ]. 911 ἐνέβη. ΟϑΌΡΙ.. Ο. 
Ἐ. 268: εἰς τὸ κείνου κρᾶτ᾽ ἐνήλαϑ'᾽ ἡ Τύχη. Ὁ. 1811: ὦ δαῖμον, ἵν᾽ ἐξήλου. 

Υ. ὅ28. Μοᾶ. πιστοῖς. Ἐδ ἰδῦ ἀθηῖκθαν (ΟΌΜΤΟΒΙ ὈΘ6Ὶ ἄθν ΚΙΑυμοῖῦ 
γοη πιστοὺς Ὡ]ΟΗὐ 5ΘΠΓ ὙΓΔΒΥ ΒΟ ΘΙ]108) 855 ἀον Ἰ)αὔϊν ἃτι5. θη πητητθψ6]- 
Ῥα ψνουπουρθῃοπᾶθη Ὑγοχίθη θαὐβίαπάθη πᾶ Ηδγύαπρβ πιστοὺς τὰ πιστὰ 
4α5 Ὁυβρυηρηοη6 δῦ; ἄθιη ϑἴππθ ΠΔΟἢ τνᾶγ6 68 ΡΡΡΥ ἈΙΥΤῚ τ] ὐ]ρ.. 

Υ. ὅ81. Αὐὖὐϑβ πρόσϑητε 65 Μοᾶ, μαὺ Τυσποθυβ πρόσϑηται ροχηϑομύ. 
Τιπάοτ προσϑ'ῆται. 

Υ. ὅ82. οπ ἄθῃ νϑυβοβίθαάθηθη Ὑ ϑυβαο θη α16 Βα Πἀβομυ Π10 6 1, ὕοκθ 
ἈλιΒΖΙ 116 ΒΟ ὶπῦ τηῖν, ὑγοὺς ὟΝ. ΠΙΠΔΟΥ 5 γογαδιατιπηρθιγίθι (,, ΚΔ ΡΊ Ομ“, 
οἰ πβοιῦθ κι), ΤΆΣ ΘΌιΒ᾽ ἀλλ ὦ δε τοϊαξῖν βοιαπρσϑηβίθ; 76 θη α}15. Θαύμϑ Ὁ 
ΘΙ πἰοηΐβ Πηρθμῦγιροβ απα οηὐθρυιοθῦ ἄθιη ἕαβθῦ ὑυρίβομθα Ομιαχα κύον 
ΒΟΙΌΠΟΥ Απγαΐαμπρθι; Ὑ9}. 2. Β. 028. 039. Ομο. 806. δομᾶξε νῦν μὲν Π., 
α. Ἠθυτηδμῃ νῦν γὰρ Π., Ῥυῖθῃ νῦν τῶν Π., οἄρθτ δὴ οὔθτ τοι, Βοΐμὸ 
νῦν νῦν 1]., ἨοΙτηβοη νῦν οὖν Π. Απὶ πγοϊξοδέθῃ 5: ΘΒ υ ΠΟ ἢ Θπὐδοτηῦ 510 ἢ 
γο ἄθια Ηδμαβομν ΠΟ μθη ἀπᾶ ΖΡ] ΘΙ ὁ σοι ἄθιῃ Εϊομύρθη ὟΥ. Ὀϊηαοτνίβ. 
τίπτε σὺ Π., ΟΔΌΓΟΝ Θ1Π6 Ἰαπρα Πταῖρϑ ΒΎαρσο οαὐβίδμαθ, ἀ16. 510}. ὥδθοτι- 
(1685 ΒΟρ 616} (ἄστοι τῶν μεγαλαύχων) 586] 8ὺ Βοαπένγοτίθη νγαο, πὰ 
ἄϊθ δο σὰ ὅθι Εοτἐβούζαπρ τηἱῦ πολλαὶ δὲ πἰομὺ βυϊταταῦ. 
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Υ. ὅ871. ἀμαλαὶς ταῖῦ α. Ηοττιδπη ἀπᾶ Ὀϊπάογτέ. Μαᾶ. ἀπαλαῖς. 
Υ. 888. 85 νοὴ 6. Ἡθυτηϑηη 50 Π 8. 81 ηπ1ρ γουιπαθθξθ μαῖαι γονάδες 

μαὺ ὧι ἄθηι ὙΊΘΌΘτρ. ΚΟ ἀοο οἷα 41{Ζὰ βοῦαομοα Εππαδτηθηΐ. 
ΝΥ ΔΕΥΒΟΠ ΘΙ ΠΟΘ πσᾶγθ 815 ϑαθ]θοῦ σὰ πολλαὶ . Ὀιπαουῖβ μητέρες οἶκ- 
τραί, ν5]. ΘΌΡΡΙ. 61 οἰκτρᾶς ἀλόχου. Τ)06}} βομϑιυῦ ἀρουπααρὺ οἷπ Ζυ- 
βαΐ ποῦ πούμνγθμαϊρ Ζὰ 561η, ἀῳ 485 Μουκτη}} ἀθν Κυα ]οβὶρκοὶν (ἀμα- 
λαῖς) ἀθανοι σοπὰρ δαΐ ἀα5 ΑἸύου ἀθν Ἐυδαθη πϊπνγοιβί. 

ν. δ4δ. ἴὴϑοῃ απ αἀβου ΠΟ μ6ὰ Θαρθυϊαύῦν παῦθπ Οα. Ηθυηδπη ἀπᾶ 
πϑοι ἴῃπὶ Ῥυίθη, Ηασγίαμῃρ, Πίπᾶου ἴπ θη Ῥοβιίῖν ἀκορέστοις γογπαπαο]. 
ΤΠ 6] ΠΕ 1ϑὺ 4885 Ἰθύχζίθυθυ, ὑσθπη ΟΥ τ ρου] ἔθτῦ πτᾶτθ, Κοίπου Βοαπβύβη- 
ἀππρ απίου!θρθη ὔημπίθ: ΔΌΘΥ 68. δῦ ποῦ ΔΌΖΌΒΘΗΘΗ τἡτοῖ ἄθη Ξπαρου αν 
ἄρτια Ταχὺ πϑθθθ οοὐγου θυ  50116η, θη ΘΓ πΙΟΗὔ ὈΥΒΡΥΠΡΊΙΟΗ χα; δ ἢ 
αῖτα ἀαγο ἄθη Ῥαχοσηϊα κὰβ ἂμ ἀἸΘΒΘῚ 6116. θη νἹθυΐύθβ ϑιγβύθση σομ ΌὉ]ῸΒ 
ΖΜΟ ὕθιβθη, ἃ. ἢ. οἵη Τοὐγιμθίθυ, που ισοίνὺ, 5ὸ ἀ885 ΥΥ. Πιπάογῇ 
510 σοηδέμιρὺ 58}, ατα ἅθρουπααρῦ οἷπ νἱθυύθϑ Ογϑύθτα σὰ ὐαπαθ σὰ Ὀυΐηρθη, 
πη ἀ1τὸ Μ|6 οἴπθη τγοιύθυθη ΨΘΥΒ. ΒΙΠΖαζιαϊο θη. 

Υ. ὅ48. 16 ογβύθ Ζ6116 ἀθὺ ϑἰτορμθ Ἰδαύοῦ ἴῃ Μϑᾶ. νῦν γὰρ δὴ 
πρόπασα μὲν στένει, α16 ἀοΥ ΟΘρΘΠηΒίγΟΡΠΘ (658) πεζούς τε γὰρ καὶ ϑαλασ- 
σίους. 16 Ὁ Ὀογθι πϑυϊτησαπηρ ὈΘΙάΘΥ γα ἅσθγοι 416 Ὀτηβύθι]ππρ' πεξοὺς 
γάρ τε Βουθοϊρ οἴ σύ, ποάστοι ΖᾺΡΊΘΙΟΗ ἴῃ ἄθηη Ὀθίἀθβτηδ ρθη γὰρ ἀ6Υ 
ῬΑΓΆΠ]Θ]ἴβτατιβ 468 Βαὰβ θηὐρορθηύγιθθ. ἨθΙπηβοι βύγοιοὺ (18 θυ μθυβίθ!]πηρ᾽ 
5. 861), σψῖρ ἔυμον Ὑ. Τιπαοτῇ, γάρ, ΠΙπαοτῇ βούσὺ πϑυθυαϊηρβ, αὖ ταθύγαση 
οὐ βοηῤθπύϊ ροβύμπ!αθαῦ (2), ἡ γὰρ πρόπασα, υπᾷ ῬὈοϊᾶδ 5βέγθίομοη ἴῃ ΔοΥ 
Οοσθηβίσορμθ γάρ, Ὀπαου ποο ππΐου τϑίθθσθη Αθπαθγθπρθη ἄθυθ 
Βευθομέσιηρ πΙοηὺ ΦΌΖΌΒΘΗΘΗ ᾿βῦ, 16 δὲ ἀθρθυμπαὰρύ ἴῃ ον Παρ δβύα! απρ' 
ἀ65 θυβύθῃ ὑπᾶ χυγοιύθη οὐδβίτηουι πϑ Ομ 5θΊη θη οἰσθηθη Υ οὐβὑθ Πρ Θἷη6 
Καμπηποιῖῦ πα ὙΥ1Π|ῦν οηὐξα! θοῦ ἀοΥ τὶν πϊομὺ ΤΟ] σθπ Κὔμπηρι, 50 θυ πβομῦ 
616. οἰπίδομθη Ἰϑτη ὈΊΒοηθη ΠΙσηθίθυ σσᾶγθη. ΑΌΘΥ ἄοὺ ἀθου]θίουξα Ταχύ ἰδὲ 
ἀοοἢη 08] Κοη Ῥηδαμηΐοτη 8 (1617) τηϑη Π80}} βθίπθιη Ουὐαϊηκοι πτορ- 
ΒΟ θηι, Ζαβθύζθη ὑπαὶ ἀθδπάθιμι Καηῃ. [1686 ΒΘμδπα]πηρ ἄου ὈοΙ6 πα 
Θἰαβίσηδ, οοπ γαϑύϊθυθ 850. ΟὙ61}1 τοῦ ΠΙπαουῖβ οἰἴρθηθα Απβιομΐθη ΡΟΥ 416 
(εϊύσπρ (68 Μρᾶ. ἀδ8β 108 ἀἸ656106, 16 516 σαθυθῦ ἴση ῬΆΙ]]Ο]οσιιΒ γοὺ- 
δῇ θη ]1ομὺ πσυτᾶθ, Γὔν. θἴπθη ᾿πβ118 ἸΠΡ ΘΠ] Π16]0, Ὀθβὑϊχητηθ σὰ Ζθῖρθη ἀξ,88, 
ὍΘΙ ΕΥ̓ ΠῸΡ “0 ]]06, δ 0 οΥ νεανιεύεσθαι Κῦπηΐθ 580 σα 815 Ἰτσρϑηα ΕΠἸΠΟΥ. 
{πὸ 50 βρΥὔββου Ὑγᾶ] τηθῖηθ [Π6ὈΘυ βομπαηρ 815 ἀδηπ αἴθ ἔπηΐθ Αὐῇδρθ 
65 Τοχύθβ θυβομῖθη ἀπ (48 8116 16π6 Εἰχρουϊτηθηΐθ, ὅθ ἀϊθ αθοπύθαρυ- 
Πιομβίθη, β10} Κυγζνγθρ ἴθ θη Τοχῦ δαΐρθηοιησηθη ἔϑηάθη, ἰπάθηη 16 
Ῥταθίαθιο ἀ16 Βομπδαρύσηρθη 16π65 Αὐΐβαῦζθβ 8158 Ἰααύου Βθυγοῖβθ Εἰ πβέθ]ξθ. 
π-- ποῦ Ηριτηβδθῃ (ΥΠΘαἀθυμουθῦ. 5. 848 ἢ) νουϊᾶϑοῦ. οἤπθ συγθομθη 68 
ατάπαθ ἄθη Βοάθῃ ἀ65 {[Π6Ὀθυ]]ϑἴθυίθη. 1 βἰπᾷ ᾿ππθη σοσθηο. ΒΪΘΥ 
81] θη !θθπ δα 485 Ππαπἀβο νυ 100 Βορ]α ῖρύθ ζυτίϊοσθσδησθη. 

Υ. δ60. Μρὰ. Ξέρξης μὲν γάρ. Τιοὐχύετο, Ῥαγίϊκοὶ μα Ῥοιβοπ ρο- 
ΒΌΙΟΠΘΗ, σΟαθγοη ἄθὺ ῬΑΓΔ]]Θ]Ἰβηηιβ ταὶ ον Οἰσθηβ ΟΡ 6. σὰ 56 ποτὰ 
Ἠθομΐθ Κοχητηύ. 

Υ. ὅδ8. Μαά. βαρέδες τε ποντίαι. ΠΊΘ56 Αοοθηαϊογιηρ' ἔησὺ ἃ ΌοΥ 
γοη 56 ]08ὺ δῇ βαρέδεσσι ποντίέαις ἀπάογον Ἠάβομνυ. ΟἸπθηϊη πᾶχο α16 
ΤΒοηπηρ ἀ6Υ ϑΟμα] ἃ Φυ]βομθη ΧΟΥχθβ ἀπ α16 βομ 186 ἀπα ἀἴ6. Αὐββαρθ 
ἐπέσπε δυσφρόνως γοτι Ἰοὐχῥθτθη Κϑιϊη ραββοθᾷ. ΠῸ: Παὺΐν (ἰπβύγιχ.) 
ΔΌΘΙ οηὐβρυϊοηῦ ν. 608. 

Υ. δῦ8δ. Μορᾶ. πεξούς τε γὰρ καὶ ϑαλασσίους αἵ δ᾽ ὁμόπτ. κυανώπ. 
ὕτηβίθι]πηρ γοη τὲ γὰρ ἴπ γάρ τε τοῖῦ Ρυίθη, ϑέυθιομπηρ γοπ αἵ δ᾽ πιϊί 
ΒΥΏΠΟΙΚ ἀπ ῬοΥβοη. 

Ὑ. ὅ02. Τὸν ΤῊΎΡΥΔΟΙΥ5 ἴῃ ἄθιη πανολεϑρίοισιν ἅ65 Μοά. οἱδύὺ ἀθὺ 
Ταυβυθι!ὰηρ οὐσγαβ Εγγθρίοβ, Επύγβυθίθβ, ἄδθ σϑησ Ζὰτῃ [Ὡπ8]Ὁ βὐϊτητοῦ. 
ϑϑουπᾶξτο Ηδβοιυν. πανωλέϑροισιν. 

Υ. ὅ04. 5 αϊέ 4144 (Λ[44.) βομΙὰρὺ ὙΥ. Ῥιπάοιῖ ἠδ᾽ (414) νοῦ απᾷ 
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ΒΝ. Επιρσον (ΡΆ11Ο]. ΧΙ]. 5. 8718 8) αἵ τ᾽ (417)... χέρες; Ηοϊτηβδίῃ (18- 
ἀογμουβῦ. 5. 860 ἢ.) διαί τ᾽ ᾽1. χέρας, Ἠδγύαπρ' (απα ὙΥ 611): ἐξ ᾽Ι. χερός. 

Υ. ὅ08. ΕἸηξίρτπρ σοη γὲ τηϊῦ ῬΙΊΘη, Ῥ8γ8116] τηῖῦ δεινὰ (6160). δαί 
ἃ. Α. δὴ (Θπύβρυθομθπα ἴἤτγθηη δεινῷ). ΒΙ]οιπῆθ]α ἀπᾶ Ὀίπᾶοντῇ πρωτομό- 
ροιο.. πρὸς ἀνάγκας. 

Υ. ὅ09. λειφϑ'. Μ6α.; ληφϑ'. ἀπάθτγθ. 
Υ. 8ὅ11. ἔρρανται τηῖὖῦ α΄. Ἡδγηδηη ἃ5 ἐρα 465 Μρά. (680), 485 νοῦ 

ἀθῃ ὈΥΖϑηὐΙ ΠΙΒΟΠ θη. ΑἸ ΌΒΟΒΤΘΙΡΘτη ἴῃ ἔρρανται οΥὐρθησὺ δῦ. ΒΙοτηβοα ἔρ- 
ροντες, Πιπαονῖ ἔρρουσι (182. 908); Μ. Τήποκο σἂν πύϑονται. Ἦν. ΕΠΡΘΥ 
ὀὰ στένε, ππίον Θύγθιομαπρ 65. (πο ΘΒ ]10η8Πη) ἄνδρα ἴῃ ἀθν αδσθη- 
ΒΙΤΟΡΠΘ. 

Υ. ὅ84. Μεῖίποκο (ΡΒΠ]οΙορὰβ ΧΙΧ. 5. 286 Ε) βοῃγοιθὺ σιανάν, ν61] 
ΑΘΒΟΒΎ]Ο5 βὐαύῦ δὴν ν]θίτηθ ἢν δαρὸν σοΌτθθο!θ πᾶ δὴν ὅδ5 Επδαχτιπι 
465 Ζοιύνοσγίβ ουϊογάθσ υῦσαθ. ΑΌΘΥ ἴῃ ἀοὺ Βουθοῃύθστησ 485 Καίθσο- 
ΤΊΒΟΒΘ Ῥυἄβθῃβ Ζὰ βϑύζθῃ Ὀθϊτκὺ δὴν Καοῖηθ Αθηάθυτμρ, πα 855. ΑΘΒΟΉ. 
δὴν ποῦ δ0 ἢ πΘΡοη δαρὸν σΘΡγϑιομοι Κὔπηθ ἰβῦ οἷπθ τ ΠΠΠΚν] 06 
γογδαββοίζαῃρ. 

Υ. 6860. οὐδ᾽ ἔτι ταῖῦ Μοα.: οἷη ΤἼη61] ἀθν ΑΒομυ θη οὐκέτι. 
Υ. δ96. Π΄ῖ6 Αρϑπαριτιπρ 465 ἀθοϑυ]θίθείθ ἄρουρα ἴπ ἄρουραν ἀπτοἢ 

ΒΙοιηῆθ]α ἰϑὺ Δ]]Θυ ἀ!πρθ οἴη  ου θθϑβουπηρ, βοΐθυη ἄδην ἄρουρα τιπᾷ νᾶσος 
ΒΙΟ δ τη ἢ ππνθυτητ 6] ΠΘΌΘἢ ΘΙ ΠΘ ΠΟΥ βύθπθη, δ ον Ηϊαῦπβ τυθοτα}16. 
Ὁππυ δϑϑιρ δῦ Δ ΌΘΥ δθο ἢ ἀοὺ Νοιηϊηδύν πἰοηῦ: ἀα5 Ὀ]αὐρούγκύθ ἀθΉ]α 6, 
416 1π56] 465 Αἴδ8, βοῃ]θϑδὺ α16 Μαοηῦ ἀοὺ ῬΘΥΒΟΥ ἴῃ 510}. 

Υ. ὅ98. ἔμπορος 465 Μοα. 1ιοῦ ΨΟΠ] πὰ θη Η υθ] θυ (Ὀθίτη Πού θυθαι 
ἅν Ηάβομτ.) βἰαῦῦ ἔμπειρος. Εδβ δῦ ΒΥ Ζυγϑὶ 6] αν ΟὉ 16π65 Ὀθθδθαΐθπ 
Κα ἐν πόρῳ ὦν, υπᾶ 80 νῖθ ἀδ5 Υ οὐῦ ὑπ θι ϑ!μ δ σορυθαοηῦ πῖτα 
(πηοτοαΐου, πϑροίαίου, ἵτὰ {Πη ουβοῃ!θα νορ κάπηλος) Ῥαϑβὺ 65. ποῦ Ζατη 
ΤῸΠ πὰ ΟΠδΙδκΚύρου ἀπβουου 6116. ΟἸαθοσ ὑπ ἸΟΡΊΒΟΠΟΥ τὶτα ἀ]6 
Ταγβύθ! Παπρ' τητὑδθ]ϑῦ ἀθυ Αθπαθυπηρθῃ σοη Ηοιπηβονῃ, Υ 611 πα Πα μΘηβύθϊη: 

φίλοι, βροτείων ὅστις ἔμπειρος κυρεῖ 
ἐπίσταται, κακῶν μὲν ὡς ὅτῳ κλύδων 
βροτῶν ἐπέλϑη πάντα δειμαίνειν φιλεῖ. 

Υ. 000. δοῃ θη γϑυβαομθη ἀ16 Οοπδβίσποίοι ΘΌΘ. σὰ Τηϑοῆθῃ ᾿βῦ 
ΔΟΥ πρηπθηβυγουί μοδίθ ΜΙ ποτ οΒ ουβοηϊαρ δεῖμ᾽ ἄγειν; ἈΌΘΙ τῆὰ88 (16 
Οοπϑύσπούοι βομ]θομίθσαϊηρθ ΘΌΘΠ 561} 

Υ. 6008. Ἡεϊπιβῦξῃ, πᾶ. Του]. 5. 1234 ἐμοὶ δ᾽ ἄρ, 815 Απνγθπάππρ' 
α6Υ νουμουσθῃθπᾶθη ϑϑηξθησθη δῇ ἤτοι ΕᾺ1]. ΑΌΘΥ ΠΟΥ υβθῖΐβ δῦ 1ΠΥ6 
οἷσθπθ Εὐδμτστρ πο οἰπθ Βοβυδθσιηρ' 76 61 Δ] στη θῖθπη ΟΝ ΘΠΥ ΘΠ Πρ’ 
ὉΠ ἀδμου γὰρ τἱομίϊρ, 

γ. 6004. τάνταϊα (χῖο ΖΦ. Β. α. Ἠδνυιπδηπ ππᾷ ΥΥ. ΠΙπαουῦ ΒοΒ ΘΙ ὈΘΠ) 
οἱθὺ δἴπθη ἀπρϑαθαΐοπάθη, [αϑὺ ὑααθο]ορΊβομθη ϑῖηπ: ἄθπη 885 ἅ16 ΒΕ δΙπᾶ- 
Βϑῃρκοιίθη σοὺ Οδύξοση (Ζθίομοα σονθομθι ΖΟΥ 68) ἔν ἀθη Μθηβομθπ 
ῬΘαπτα ρθη δἰπαᾷ ἰδὲ 56] θβύνθυβυ 10} ἀπᾶ ὈθάδΥῇ πιο ουϑῦ ἄθν πῦ- 
ΒΟΒΌ]Ιραηρ 8. ἴῃγου Ὀθβοπᾶθσπ Πᾶρθ. ΠῚΘ πάθη Θομγθι θαπο, τ᾽ 
ἀνταῖα, ὩΌΟΥ Ῥοβαρὺ: ὥθθγα!] ουΌ]1οκθ 100 Αθηρβθροπᾶθβ ππᾶ ψ]ατσ8 
ΖρΘΙΘἤθη γοῃ ϑοϊΐθη αθν Οδύζοι. 

Υ. 616. 5. Βα βο ΒΥ 6Π160116 βέον νου ποιαϊρὺ 1,. ΘΟΒΙΠ1ΟΥ. σθρθη Αθη- 
ἀρυαησθη Μ|Ι6 ἴσον, λίβος, βρύον, πίων ἃ. 5. χ. ΥΙΓΚΊΙΟΝ δῦ, ΤΙΘΌΘΗ 
ὈΠΠΘπα“ πιομὺ ΚΟΥ 818... 6 ΌΘη αὐπηηθπα“. 

Υ. 681. Ῥαὰν (ἃ. Ρυϊπο6) ἄχος; Ηδ]τα α. ὟΥ̓ 611 ἄκος... πέλον. 
γ. 680 Βίοκέ Πιπάου ἃῃὶ βΟΠ]αθθθ οἷα ἤ οἷα (βάγματ᾽, ἤ), σ'6 185 

ποῦ ἴῃ ρσαΐθηη ΟἰΘβομτηδοῖς. [πὶ γου]ούχίοη  Υβ8 (1Π| σῸΠ βθίπθιη ἄγη 
χὰ ΒΟ Πτγοῖρ ἢ) Βομτοὶῦ οὲ διαμβοάσω ἀπά 'ἱπ ἄθν ΟΘρθηβίσορμ ἄνω τὸν 
οἷον, σσοάθτοι ἄρ᾽ 8 πἰοηῦ πηραββθηα σὰ δἴπθηι Ἰϑτη ΒΟ Θα τίσ. 

Υ. 6087. ΒΟΒΒΌΔΟΙ (Βιθϑίπον πᾶ. Ἰθοῦ. 1861, ν. δ) βομ] ἃρ, πὶ αἴθ 
Αοὐϊγέοτιη βοάσω (νρ]. ταν. Η6]. 1108: ἀναβοάσω) σὰ Ὀοβοϊρθη, διαβαύξω ᾿ 
γοῦ. ΔΙΙοταϊησβ Ἰαππ διαβοάσω πίοι 08] Οοπ]πποῦϊν θ8. δου. βθῖπ, ἀδ 



ΚΕΗΙΤΊΞΟΗΙ ΒΕΜΒΕΉΚΌΝΟΕΝ. ι1Ὁ 

ἅδον πον ἀδυθον πἰομὺ ουθὺ ἴθ Ζνγο 6] ἰϑῦ ΟὉ 6Υ β5θὶπ 1,61 ΔΌΒΒΡΥΘΟΠΘῺ 
5011, ἃ οἷπθ Δπὐύνοιῦ δαΐ ἅ16 Ἐταρο διαβοάσω ππτηῦρ]ὁ ἢ}. ουνγαυύθῃ 
Κοππίθ. Θ. Ηδυηδηη διαβοᾶσαι. 

Ὗ. 047. Βπύνθαου ἀνὴρ. . ὄχϑος (οῖπ ὑπθάοτον Μδηη πα 61η ὑπ θ1 85 
ΟὙΔΡ) οὔθ ἁνὴρ. . οὗχϑος (ἔμΘαθι ἰδὺ ἄθον. Μϑπη ἀπᾶ ἀδ85 ατῶ). 16 
ΒβΙοσα ἔν αἴθ Τιΐπρθ ἄθὺ θυβύθῃ 51106 νοὰ ἀνὴρ Ὀοαὔνίθη. ἐγ 110. ΡΎΟΒΒΘΙ 
διοδύαπηρ. 

Υ. θὅ0 ἄδῃ μδπαβομυ  ] 1 μθι. Νογαϊπαίν (γρ]. 6617) ᾿ἀϊδωνεὺς ἴῃ ἀ6π 
γοοδῦν νϑυγαηα 6] ἄϊοθθ6. α16 ΕγκΙδσαπρ [ἀν α16 ᾿πίθδύθμππσ 465 πδηα- 
ΒΟΒ ΣΙ ΠΟΙ η ἀνείη δαΐσθθθη πα ἀαταϊῦ ἀθὺ ΒυτποΙς ΒΟΠΘ Ἑπποπαδέϊοι 
ἀνξείης ἅδῃ Βοάᾶθπη Θηἐαίθῃθπ. 

Υ. 661 μαὺ θ᾽ Μὰ. δαρεῖον, οἷον ἄνακτα δαρεῖϊὰν ἠέ πᾷ ἴῃ ΑΘΓ 
Οδρθπβίγορμθ δ᾽ ἔσκεν ἐπεὶ στρατὸν ὑποδώκει. ἠέ. ἘΜ Ιδῦ ΤΟΙ] ΤΟ ἼΘῸΥ 
ἅ16 γουδουρθηη οῖῦ ἅθν ΤΠ υ]]θἔθυππρ οὐΐθηη. σὰ ἸΘΡΘΠ 815 516 ἄαπτοι σαὶ 
γοΥ  Ἰ ἰβύθυμι 8.58 τηδῃ δα ὺ 465 {6 060]18ἴθυθθι οὗνσαθ Θ6] Ὀδύρσθιηθοῦθ8. 1 
θη Τοχὺ βούχὺ, σῖθ Ζ. Β. Πιπάουῦ ὑππῦ (64. Νὴ: δῖον ἀνάκτορα ΖΙαριᾶνα 
([ορσα δα 1508), ΘΙ] 65. ΘΌΒΒ6Υ “ΠΤ αρεῖος ὉῸΤ ὝὙΘῚ Βουτηθη α165865 ΝΑΠΊΘΗΒ 
8606, Ζαριᾶν, ΖΙαριαῖος, Ζαριήκης, απὰ ἀϊθ Τη θυ] θοῦου ρθϑυυ ἤθη σου θη 
τη 558, νἀ μου πιοΐβ σὰ ὈΘβθαΐζθηῃ 561“ (ἀθν Ν  υ]αβὺ Θἶπθξ ἨθυυΒΟΠ 5 
Ὑ16 ΠδγΘῖο59 γὙ9]. 0817 ἢ 697). Ατιοὸ οἷον (ατ8 5680]. τὸν μόνον γενό- 
μενον βασιλέα) Βομθιηῦ τη] ἸΚΘΙη6 Βρββθυθηρ᾽, ἅτη ὙγΘηΙσδίθη ἴῃ ΒΟΒΒΌΔΟΠΒ 
Ἐαββιιησ': Αἰδωνεὺς δ᾽ αἶρε τὸν οἷον ἄν. 2,., νγᾶβ ΤῸΣ οὗν 815. Ζυσα 8 
(θη μηχανοποιὸς ἴπ οἴμοι Κοιιδᾶϊο πὶ ΡΙαίσα ψᾶτθ. Ποῖ Τοχὺ Ὀἰοίθὺ 
ΟΘΠΘΥ ἴῃ ΟΣ δύγορμθ ῬΟΥΒΟΙ 5 ΘΟΠΥ ΘΙ Πρ', 815 Ἅ16 ἄθτη, ΗΔ βοΒυ ΘΒ θα 
ΒΒ ΘΠ ΚΟΠη τ Θπά6, ΔῸΣ (Π8 0} ΑΠΘΘΙΟΥ γοΙρδΠρῚ ἠὲ ἴῃ ἐὴ υτηραδία!ἐοηά. 

Υ. 062. οὔτε τηῖῦ Με. Μιπαοβίθηβ ἀρουῆβδὶρ 1δὺ ΠΙπἀουῖθ Αθπα6- 
γππηρ' οὐδέ, 5. 624 ἔ, 

Υ. θὅ06. 916 ΘΟΒΤ ΘΙ ΠΡ; 465 Μοᾶ. (8. σὰ 661) δῦ βοῆοῃ ἴῃ ἄθῃ ἀῦ- 
50 ΕΠ θη γΘΥ θοβϑθυῦ 1 εῦυ ἐποδώκχει. ΝΣ δῦ α1οθθ. ΒΌστ (ϑ30Π0]. οὐκ σὺ 
ὑπὸ τὸν ἑαυτοῦ πόδα ἡνιόχει οὔκ ἴϑυνε οὔον ὠὡδήγη) 5687 Ῥτο016- 
τηϑθιβοι. Ὑ161 Β618}1 ἴωπα ἀθὺ Ὑ᾽ ουβοῃ]αρ νοῦ Τάη8α. ΒΕ οΥ ππα Ἡθαΐῃ: 
ἐποδόχει, πσοτασ5 ΠΙηΔ ον ποδούχει Ὁ σοιηδομῦ Παΐ, νοι ποδοχεῖν (ποδουχεῖν, 
γΡῚ]. σκηπτουχεῖν) --- πόδα (νεὼς) ἔχειν, τῷ ποδὶ “κυβερνᾶν (ΒΈκΚον Απροα. 
1 Ὁ. 297, δ). ΥΕ]. ῬΟ]]. 1, 98 ποδοχῶν -Ξ- ὃ ἐπὶ τῶν οἰάκων καϑήμενος. 
ΠΟΒΒΡΘΟΙ5 εὖ ποδ’ ὠδώκει τῆταθρ σα ἄθπι ποτ ἀπώλλυ πομὶ οηΐ- 
ΒΡΤΙΘΟΠΘΗ, ΔΌΘΙ σοὺ ποτὲ δἷπθ Βοαθαϊιηρ' νοτγϑιιβϑούσθη 616. 65 ποῦ Ποῦ. 
Ἐὰ5 τηϊβδῦθ θμϑι τόϑ'᾽ ὥδωκεν Ποίββθη. 

Υ. θῦτ. 16 ϑομτνοίθιμρ βαλλὴν 465 Μρά. 5υϊημιῦ Θά οΥ σα ΑΡ]6Ι- 
ππρ 465 Υουύθθ. ποὺ σὰν ἀδσθηβίσορῃθ. ἰῇ ἄθη Ηϊδῦτβ σὰ Ὀθβϑι ρθη 
(ΘΟ ΠΟΥ ὍΘ. πὸ α. Ἡδυηᾶππ αἀατὸῃ ἄθη Αὐϑυαΐ ΘΧχοιβαυ} ροΐοϑύ, 
πϑπτθηα 1ππ ΥΥ. ΤΙ πἀοΥ 1ῃ βθῖπηθὺ τϑϑοϊαύθη Μίδου [ἴν δ ΘΒ Ππη δ ΟἸΚΊ ς 
οὐ ΚΙάυ ὁ) βομγοιὺ ϑϑιά]ον [9 [9᾽ ἵκοῦ πὰ Πιπαοτῇ ἔλθ᾽ ἵκοῦ τόνδ᾽ ἐπ᾽ 
δ τι ἅ. 

Υ. 661. τιήρας τηῖῦ Μορᾶ. )61 [δυθιι5 αἸθαῦὺ σιμὰ [ΠΘὈΘυρηρ γῸῊ 
θη Ἰοπῖοιβ σὰ ἄθτα Ποραῦδθη, Ηδυθαηρβ τὲ τιήρας νγἂτθ σῶπ σαῦ, ὙΠ 
ἄδσι ἀ10΄ ΟΘρΘηΒΌΤΟΡ 6 βυϊσαμηΐθ. 

Υ. 600ῦ. ὙΥ͂ΕΙΪ τοι βίαϊὺ τε. Βϑπαομθηβίθιη καιν᾿ ἐμοῦ. 
Υ. 0006. Πιπαουνῖββ δέσποτα δεσποτὰν ᾿οΙθϑὺ ν]θ]] 61 οηῦ ἀθὴ ΑΘΒΟΉΨ]Ὸ8 

56] 0ϑὺ ψϑυθθϑβουη (Ἃ6Ὶ δ1τι5 ΜΙβθυθυβυ μη π155. ἀΘΥΓ οὐἹϑηδθ! Βοηθη παρ᾽ 
ὃ. δεσπότου σοβομυῖθρθη ΠδΌΘη ΚαηΠ), ἰδῦ ΔΌΘΙ ΒΊΟΠΘΙ οἷπθ νου Θββουπηρ. 

Υ. ὁτῦό. ον Ταχὺ Ὀϊθίθῦ ἅ16 Βοιγθιραηρ 465 Μρᾶ., ΘΌΘη Ὑ761] 516 
ὉΠ ΘΙΡαΥ οοΥτιρῦὺ δύ. ..0 16 Επαθη δύο α16 56. σϑη 5: πη]οβθη ΝΥ ουΐθ 
Ἰδῦ νοῦ  Ί6]6 πη νουϑποηῦ που θη; 061 νγὰ5 5160 χὰ δύωπαθ σορυδομῦ ΠΦΌΘπ 
παὺ ἔαϑῦ πϊοῖῦ τηθῃγ ΒΊπη 815. 65 [ΠΘΡου]οἴθυθο, βαρὺ Παγύσησ. ΠΙΠαοΥ 5 
Ὠθιιθβύθι Ὑ Οὐ ΒΟ ]αρ; ἰδ: 

ὥ πολύκλαυτε: ϑανὼν δυνάστα, 
τί τάδε φίλοισι περίβαλες 

ἈΕΒΟΗΥ͂Τ, ῬΕΉΒ. 3. Δα. Ω 



114 ΑΒΒΟΗΥΠΟΣ ΡΕΒΒΕΝ, 

δίδυμα γοᾶν ἁμάρτια:; 
πᾶσαι. “γὰρ γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑινϑ᾽ αἴ τρίσκαλμοι 
νᾶες ἄναες, οἰοὶ. 

ῬΘΌΘΙ ἰδ θεν περίβ. ἁμάρτια εοπὐβομίθάθη ὈΠρΡδΒβΘηά, ἄθπῃ ἀὰ8 μαῦ 
Βαγθῖοβ ἰοῦ ρεῦμαπ; ΘΌΘη50 ψῖρα δίδυμα ἴπη ΕοΙροπάθῃ ποῦ ἀαβθε- 
Ῥαμυῦ, ἀπα γᾷ τᾷδ᾽ ([ ἀἴθβθβ Πϑηα τ Ῥβυβίθη ) ἰδῦ ϑ'.0}} τγθηῖρ 6η- 
Ἰϑπομξοπά. Ὁ ρυῖρθηβ ἰδ 65. θΌθηβο Ἰθιομὺ ἔγθιη 8 Ὑουβο]ᾶρθ χὰ ΚΥ θΙβίθυθα 
418. ἀπτηῦσ] ἢ) οὐὔνγαβ ἃ} ]5οῖῦ1ρ ΒοίθαΙσθπμθ5 ἀπα οἰ] θασῃθοπα Π]ΟΒ ρ68 
τ αβύθ!] θη. ΕΡΘΩ ἀδύθτη νου οηΐθη ΜΠ ἃπο} ἀδγωαΐ ΠΙΘΥ, γ͵Ὸ Ὑ1 
ποῦ οἱμθ Κυιθβοηθ Αὐβσᾶθθ 468 δύζοκθβ χὰ Ὀϊθύθη ΒθΌθη, 416 Βοββουθηρθ- 
γΘΥΒΌΘΠΘ γοη Β]οΙΠΕ]α, Ἡαταμρ, Ὗ61 α. Δ. φαΐυ Πμτθη, πα οὐ ΠμΘ ἢ 
ΠΏΣ ἀθῃ γῸῈ α. Ηδιμιδπη: τί τᾷδε, (Βοββθδοι τίπτε,) δ, τς δυνάστα, | 
περὶ τὰ σὰ διδύμα Ι δι ἄνοιαν ἁμαρτίᾳ  πάσᾳ γᾷ τᾷδ ) ἐξέφϑινται 
τρίσκαλμοι | νᾶες, ἅναες νᾶες: 

Ὑ. 082 ἰοῦ α΄1΄6 νοῦ ᾿ιπαουῦ οἶπθ 4116 Βογθομβύσιμσ ὐσοϑηάουίθ 
ΘΟΒΥΘΙθαπρ' 465 Μρά. σιθαθυμουρϑϑίθ!]ῦ. Τϑιθῖοβ ἰτῶσὺ νοῦ ΑἸ]. ΠΔΟἢ 
ἄθτη ΑΠ]δϑ8. βθίπου Ηθυθθβομόσπηρ πα ]Θάθυμο!]ῦ 1658 ΕἾΤΑ πμτηῖ{6]- 
Ῥᾶν σοῦ ἀδν Απύμνοχύ, 098. στένει πέδον. ΘΌΘΗ ἴῃ ΕὈΪΘΘ ἀ65 κόπτεσϑαι 
πηαἃ χαραάσσεσϑαι. Απᾶθτθ ἔδββθῃ πόλις αἷ5 Βαθ)]θοῦ Ζὰ στένει, κέκοπται. 

Υ. 110. 1θ ἴπ ἀθῃ Τοχὺ ρϑβοίσίθ ϑοΒγΘιθαπρ' (68 Μά. “ίθῆθη δθ 0 ἢ 
ΑἸγθηβ, 1. ΒΟΒ1Π16υ, Ἠατίαπρ' ἀθτὴ ὅς ὃϑ᾽ ἕως ἀ65 Ῥδν. ἃ νοῦ. 

ν. 182. οὐ δέ τις γέρων τηῖῦ ἄδηῃ Ἠάβομτνυ. 1). Βριβαῦζς βηθῃδ}ῦ οἴ η6 
πᾶ μου Βεβυτησηθηρ' σὰ δῆμος, σγογϑαῇ 416 Ζαβαιητηθηΐδββαμο' ἴῃ ἀθπ ΒΟΥ’ 
ἥβη δι ο]ρύ. τις βομοίαὐ τηῖρ 6μ6ν ἐὰν δὲ 815 ἐὰν δὴ σὰ ΡΥ σῃθη. Ἠρίπι- 
βόίῃ: εὖ μή τις γέρων. ἘΡΘηΒοΟ ᾿ἰδὺ ν. 738 4658 Μϑᾶ. ἀπώλεσεν ποᾶ 138 
416 πη αβ ΒΥ ὉΠ10η6 Εαβθαηρ ἴῃ ἄθη Τ᾽ οχύ Βεβθίσί, 416. δὰ} ἀατοῃ αθῃ 
Ὑ ρυβῦαα πηϊοιβυὑχὺ πῖνα; ΒΟΥ,16 189 ταχεῖα γ᾽ [εδύρεμαϊίθη, ἀα8 α18 
ΒΘ] ΘΙ σΠ6η ΠΙθαϑύθ ὑπαὺ τυ] ταχεῖ ἄρ΄. 

Υ. 140. ἀπέσκ. τοῦ Μεᾶ., νγὰβ ἄθῃ Χϑυχθβ Ῥαββθπὰ 8.158. 216] ἀθι βρϑ- 
ΒοΒ]θαογύθη ϑέσφατα Πέστε οι πεν, ἜΡΘηβΒο γν. 14ῦὖ ἱερὸν, 1η ἄον γογδαβ- 
βϑίζαῃρ ἀδθ5 Μρᾶ. ψΙΚΠΟΠ 80 μαῦ; βονὶθ ν. 151 πόνος (ηϊομῦ πόρος). 

αθσθη Ηθιηβῦτ ππὰ ὙΥ 6118 ΤΠππβἐθ]]πηρ; νοι 148 τ. 144 Βρυιομῦ (8885 
ὅστις ἄδηπ νοη παῖς ἐμὸς ΦΣ11χὰ οπὐξαεσηῦ ᾿ϑύ. 

Υ. τῦϑ. τοὺς τηἱῦ ἄθῃ ΗδπαβομυτἋ{6η, νορ Πιπᾶου ΖΘ Κ]05 1ῃ τοῦ 
νουβπάονύ. Πῖ6 Ὀοίτοβδπάθῃ Τιϑαΐθ βίθμθη ἅθε θάθπάθῃ νὸν θὲ 3668. 
τὰ ἴο]ρθηάθη ὕϑυβθ ψᾶσθ Ηδυθαπρβ Ῥανίϊοιρ λέγουσιν Ῥ]ΘαΒ1061, ὙγΘηῈ 
ἄθὺ Τπμε]ὺ ἀθββθῃ ὑγῶβ 516 ΒᾶσὍ ἢ 510} 818 οἷῃ διδάσκειν ὈΘΖΘΙ ΟΠ ΠΘΗ 116886. 

Υ. 161. ὕπι 416 Ἰοπίβομβ ΕΌντα (ἀθυρΊθισμθη ἴῃ ἄθη ΟΠου]θάθτη ν. 
121. 269 5108 ἤπάθῃ, τυρὶ]. Επασ. Τρ. 1΄. 418 κεινᾷ δόξα) ἐξεκείνωσεν πὰ 
ἀ8.5. ΟΠ, ὙΥ αν δ βρίοὶ ΘΕ ΠΟΙ ΠΊΘΗΘ, Ὠ16 Καμη χὰ ἔργον οοηδίγαϊθυθθ πε- 
σὸν σὰ ὈΘΒΘΙ 6 η 51 πα 8]161}]61 γουβομ]ᾶρο βσϑιηδοῃῦ πόογάθῃ. 80 (ἃ. Ηδυ- 
ΤΩ ὉΠ ἐξερήμωσεν οὔδει ἐξεκαίνωσεν πέσος: Απᾶθυθ υγϑηϊρβύθηβ ἐξεκείνωσ᾽ 
ἐωπεσόν (εἰσ. ἐνπεσόν), ὟΝ 611 ἐξεκεινώϑη παϑόν; πὰ Μοίπθκο (ΡΒΊ]οΙορτιϑ 
ΧΙΧ. 5. 287 1) μᾶ]} ἄδθῃ 815 σὰν ἔν ἀδ5 Μδομυ θεῖς οἶποβ Ογδταμηδ Π]Κοῦα 
ἅδε πϑθὴ οἷον οὐδέπω ποθ Θὔνγαβ ψϑυτηΐββίβ. ΑἸ]ογαϊπρθ τ ὔσαθ τηδη 6ἷἢ 
Ὑγοιῦ ἄὰ8 ἄθῃ βομβα!!οημθη Ομδγακύθυ ἀθβ ἔργον ὈθΖθιομπθύθ ΒΟΏΥΤΘΙ 
ΨΘΥΙΩΊΒΒΘΉ. 

Υ. 102. δία οὗτε βομγϑιοὺ 6. Ἠθυτηϑηῃ, οὗ γε. 
Υ. τό8. Ηθίτηβον᾽ 8 (11. 5. 68 Ε) μιτρηφόρου (Ηογοᾶ. ὙΠ, 62: Κίσ- 

σιοι .. ἀντὶ τῶν πίλων μιτρηφύροι ἢσανὴ ποῦ Μϑηομθβ [γ βἰ6ἢ, Βομοιηῦ 
αΌΘυ 415 Εριμοίου. νὸρ ἁπάσης ᾿Δσίδος πἱομῦ σὰ ΤΌΠμΘ θυ ϑ'[6116. ζὰ 
5.1 6Η. 

Υ. τὸτ μαὺ 516}06115, πηύθυ. Ζαβυϊτητηπηρ νὸὰ ἃ. Ἡθυπᾶπη, ῬΎΪΘα, 
ΘΙμΔου (θα. Νὴ, πὸ ν. τ ρσοϑβίθ! δ, ἤδ 0} Δ ΉΒΈΊΒΕΙ (68 Ἀρταφρένης. 
016 Ὁυμβίθι παρ βομθιῦ την ἀρου (οἱ Ηοιχηβῦθῃ 11. ὅ. 14) σγϑᾶθυ ποί- 
ὙγΘΒΑΙρ ΠΟΘ. Δ 110}} ΠῚ ὙΠ ΥΒΟΒ ΘΙ Ώ]10.. ΝΙΟμῦ πούμ]ρ', ἀἃ 68. σπς β]δαῦ- 
10 ἰδῦ ἀδ88 (δὲ ΠΙομίθυ, ὙΘ]ομθυ ὩδΔΟ ΒΘΙΠΘΥ ΑἸϑιοηῦ νὸρ θ᾽ ρ6- 
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ΒΒ] ΠΟ ποπ ΑἸ οὶ παι θυ ο]σθ θη ΝΘ η Αὐδα ΠΥ Π68 ΖΥ ΘΙ, 8] Ζτὶ ΠΘΠΏΘῚ) 
μαίίθ, 485 οὐβίθ Μ8], Ὅ61Ὶ ἄθπὶ ἔ]ύεγθη ΗθυΎβοΠ ον, Ἃ1688. ππτ δηπαθαξθης 
ὑμπαῦ ὑπαὶ οὐβὺ Ὀθὶ ἄθιη Ζυοϊζθη ἤθη Νϑτηθη αἰτοῦ βούζίθ. {ΠΠ γα υβ 6 1Π- 
ἸΙΟῊ ΔΌΘΙ ἀ6 5518} γγϑῖ], πο ν. 7716 σϑβοίχυ, ἀοὺ ὕ εῖβ φρένες γὰρ τ΄. 5. Μ΄. 
ἅδη Αὐδαρῆτθηθβ ΒΘΩΥ ΠΠΡΈΆΒΒΕΙΑ γῸΠ Β6Ίπθη ἄνδρες φίλοι ὑγοππῦ πὰ 488 
τὰβ 616 ΤΗαῦὺ 8116  ΥΒΟ  ΟΥΘΠΘΠ ΥΩ ΘΌΘΗΒΟ ὉΠΡΘΒΒΘΠα 8116 1 δπ8 αθΥ 
σοϊβέσθη Πρ ΠΡ τ] 1 ΟΠ κοι ἀθ5. Αὐέαρηγθηθβ δ] οιδοῦ. 

Υν. 1714 πᾶῦ6 1 485 (1. Β. γοπ Θιπαουῖ νολάνϑηρἑθ) πη ἀβο νυ ὉΠ 0} 6 
Μάρδος σἰοἀονμουρθβίθῦ, 485 7 ΔΘΥ ῬΘΥΒΊΒΟΠ θη. ΝᾺ βἔουτη 4685 ΜΘΠΠΘΕ 
νἱ6] πᾶπον Κοπτηῦ 818 Ἠδγοδοίϑ Σμέρδις. 

Υ. τῖϑ Καπῃ πητηδρ] ἢ σοὰ ΑΘΒΟΠΎ]Ὸ8 Πουτ ἤΠγθη, 16 βοῆο ΟΠ 
οὐκαπηΐθ. ΠΘπη ὅδ85 2. ΊΞΟΠΘη Ἃ6Ιη [Ὁ]ΒΟΠΘΗ ΘΠΊΘΙ ΙΒ. πη [)Δ1}1π|5. ΖΥΤΘΙ 
Ποροπΐθη, Ναιηθηβ ΜΆΥΆΡ}15 ἀπα Αὐαργθη685, τη ἀοὺ Μη θ σου 56}. 5616 
ἰδὲ πίομξ παν ἘΠΡΘΒΟΒΙΟ ΒΟ ΠΟΙ βοπ θυ Κη 80 ΑΘΒΟΠ. 56] υϑῦ πἱομῦ σο- 
δασὺ Βᾶρθη, (ὦ 416 Εν ππηρ ἀ685. ΤΠΙΟΟβῸ5 (ν. 7719) ΚΘηΉ 155 68 
τ ΚΊΊΟΠο ΗἨουσϑηροθθ Ὀθυοιϑῦ. ΔΌΘΒ ἰδὲ πἰοηδ ΘΒΥβο μοί 0}. αἴθ γοΥ- 
γηπδιπσ νοῦ ΒΟΠΟΘν, Ξ1606115, α. Ἡδυηδηη, 6885 ἋΟΥ Δ ΥΒ οἷη Βιδϑβὺ 5861 
ΘΙΠΘΥ (σοι Αθβοῃ. βϑὶ δῦ νϑυΐαββῦθῃ) Ὠξᾷμουθα Αὐϑηησαπρ ΠΌΘΟΥ 616 ψ εῖ- 
Βοῃυπηρ τη Ἰῃγο ΜΙ ΡΊΙΘαΟΥ, --- ΞΟΠΟΗ ἀθββϑσθσθη Π]οηΐ νγ 61] Αὐδαρῃγ 68 
ἀοο πιοηῦ ΖυγθΙ πη} σοηϑηηῦὺ 561η Κη, 815 ΕΥΒΌΘΥ ΒΟΎΤΟὮ] 116 815 Πιοὐζύθυ, 
ΘῸΟὮ Θ1η6 8010Π6 ΑἸ στη ΠΙΘΥ, Ὀ6Ὶ ἄθτα ΠΟΙ Ό]1ΟΙς δυῖ α16 ὈΙΒΗ ΘυΊσ θη 
ΗΘΥΥΒΟΠΘΥ 665. ῬΘΥυϑΊβομοι Π ΘΙ ΟἢΒ5, 56 ΘΗ] Θβθομα σψᾶτθ. ΟἸδαθ- 
ΠΟΙΟῚ δῦ 416 Απηθῆτηθ σοη ϑομῦἐχ, 4855 616 ΝδΙηΘη ΟΘΥ 560}Π85 ὩΠΟΘΥΝ 
Ὑ ΒΟ ΤΟΥ Π6Π, γῸ} Θἴηθτη (]οββδίου ἴῃ ΤΥ θΐου σ᾿ Ὀτϑοῦ, δα ἀθη ἤδπα 
ΒΘΒΟΒΥΙΘΌΘΠ, ὉΠῸ νοὴ αἸ656ῃ γουβθῃ ΟοΥ Ἰούχιθ, πη Βο]ρθ ἀθ8 ϑ'οἤθΙηε 
(4885 ἕκτος 488 γΟΓΒΠΡΘΗΘΠὯΘ πέμπτος (174) ΩΝ 10 θη Τοχί 
σεβοίχὺ πογᾶθῃ βθ. ΝᾺ Κοτητηῦ ἤάραφις 5βοπϑῦ πἰτρθηαϑ 415. ΝδπΠΙ6 
ΟἾΠ65 ΟἸΘΒΕΥ  ΘΥΒΟΠ ΤΟΥ̓ΘΠΘΙ, ΜΟΙ, ἘΠῸ 65. δύ 80 π]οηῦ ἈΌΖΙΒΘΠΘη. πη 
ὙΓΘΙΟΠ6 πὶ ἄοΓ ΝΆτηθπ ον ΚΑΙ πβ αν! οἄον 68 Ηδγοάοὐ οὐ ἰ4 θη Ιβ ἢ βθίῃ 
5016. ΝΌΘΟΙ ὙΠ ΒΟ ΘΙ Π]Π]ΟΠΘΓ ἤπάθ 100 ἄδην Ηδιξπησθ Νουα ηρ", 
(685 ὅἋ(οΥ ΨΕΥΒ ΠῸΓ 815 Ναγιϑηΐθῃ Ζὰ ν. 714 θηὐδίθηαθῃ 861, ὅδ 616 
ΘΟΒΟΙΘΗ Ζὶὶ ἸΠΒΘΥΘΥ [6116 46 ΒυμΩ͂ΘΥ 465 Κϑιηργβοβ Ὀ8]4 Μαρδίας Ῥα]ὰ 
Μάρφιος Ὀδ]ὰ Μέμφις ΠΘΠΠΘΗ. 

Υ. 119. καγὼ π. δ᾽ (υἱομύ τὮ τηῖῦ Μοᾶ. Ὑε]Ι. ν. 261. 846. 
Υ. 782 μαεύ Μρᾶ. νέος ἐὼν νέα φρονεῖ, ΤΟΌΘΙ 416 δηδύσθβιρσθ ῬΥΟβΟαΙΟ 

γοη νέα ἀυτοη ΠΙπαουβ {Πτηβϑύθ! πη Ὀοβοιρῦ νὔγαθ. ΤΠ ὈΥ) 68 θη θη ἀϊοσὶ 
ΜοΊπεῖκο (απϑυ Ζαβεϊτησηπηρ νορ θ΄. Ηδττπδηπ ἀπα ΗδΙπηβο }: ἐνεὸς δ᾽ 
ἐνεὰ φρονεῖ. ΥρΊ. Ῥ5. ΡΙ]αΐ. ΑἸΟ10. Π. Ρ. 140 Ὁ, νο 415 Ὀθβοῃδηϊσθηδο 
ΒοΖθι μ παηρθη Τὰν α16 Ὑγ610}16 ἀφροσύνης μέρος ἔχουσι δα σο σὺ β1πά: 
μεγαλοψύχους, εὐήϑεις, ἀκάκους, καὶ ἀπείρους καὶ ἐνεούς. ΜΙΘ]]ΘΙΟΗ 
ΒΡτΟῦ δθ0} 465 Μρά. ἐὼν ᾿1ο ν. ΘΖΘΙΠΗ5ΚΙ, 416. Αὐἰ]ὄδϑπθηρθῃ τὴ ὙΠ. 
(ΑἸ]Θπβύθιη 1868. 4) 5. 16. Μ1}} ὧν νέος νεαρὰ φρ., Μετά (5. ΠΠοῖη. Μτιβ. 
ΧΧΥ. 5. 441): νέος ἔτ᾽ ὧν νε᾿ ἀφρονεῖ. 

Υ. 190. Ηδτιύαπσ ἔς τιν᾽ ᾽Ελλ. τόπον. 
Ὑ. 191 ψ1}} ὙΥ. ῬΙπΔου (εἃ. Υ. ρ». 1 ΧΙΧῚ στράτευμ᾽ εἴη πλέον. 
Υ. 810. πιπράναι Μαά. ἃ τη. 5866. γα]. ΟΠπο. 301 πιπλάντων. Ἐγϑί 

τὴϊῦ ἄοτη οὐ Κουογᾶθη 6Υ πδϑ] 6 ΑΥΒΒΌΥΘ ΟΠ 6 βομϑὶπ 516} μὶ Γοβίρ᾽ δβϑῦψί 
σὰ ΠΆΘΗ. 

Υ. 816. ϑέαύῃ ἀ6θ5. ἀπρυδποῃθετοη ἐχπαιδεύεται ἋοΥ ἩδβομνΥ. τ 
Βοϊαν τι. Α. ἐκπιδύεται. Ὑουτη 6] η 46 2.» ἰβομοηΐουτα ἐκπηδύεται. 

ν, 8160. Παρ 10 ἅτ Μρά. αἵματοσῳ. Πογροβίθ]δ, σοσθη 885. νῸΠ 
Ῥιπᾶον αυΐρθμουηπηθηθ αἵματοστ. ΠΡΘηΒΟ 

τῷ 829 κεχρημένοι. ἩΗρϊτηβοίῃ 1. 5. 566 ἢ: ἐκεῖνον, σωφρόνως κε- 
χρημένοι, γϑυθυθηΐου Χρυχϑιῃ ὑγϑοίδηξοθ, απ Μοίηθῖκο (Ρ]]οϊορστβ ΧΙΝ. 
5, 388) σωφρόνῃ κεχρ. ΔΌΘΙ ψΘάοΥ μοῖδϑὺ σώφρ. ΥΘΥΘΙΘΗΘΥ, ΠΟΘΙ ἸΚ8Π| 
68 416 ΑὈβιομῦ 465 [δ γθῖοβ 561} 516. Ζὰ τη β5] ΘΥ̓ΘΤΩ πινύσκειν ἀυΐσυβοτάοτη, 
ὙΘοκΊοῖη, ϑίπάϊθη 5. τὸ ἢ: νουϑετεῖν κεχρημένοι. σωφρονίσμασιν. 

ΘῈ 
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Υ. 884. πάντα πδὸῖ ἄθη Ἠάβομτνυ. Ἐρθπβο 841 ψυχῇ, διδόντες 
ἡδονήν, ὸ Ῥαιν β {Ππιοησησ ἀθν Οοπδύνποίϊοη (ψυχὴν... ἡδονῇ) ππ- 
Ῥαββοπα ἰδ, (ὦ Πάγθῖοβ ἀ00 ἢ ̓ἄθῃ ΘΎΘΙΒΘη. πο πιομὺ ΤΟᾺ] Δα ογάοτη 
Καπη 5108 δδησ αον Ῥυθαᾶθ ὨΪΗ ΖΕ ΘΌΘΗ (Ρυιθη). 

Υ. 860. παίδ᾽ ἐμῷ, ΜΕά. ἐμῷ παιδὶ. Τιπάονῇ Κ᾽ παιδί μου. 
Υ. 867. 16 Ηάβομτυ. εὐδοχέμου στρατιᾶς, “ογδι5 ΥΝ ΘΙΠϑθαοΥυ Ὀοέγιθ- 

αἸρομα εὐδοκίμους στρατιὰς Βοιπθομὺ μαῦ. ΘΒ εὐδόκιμοι, στρατιᾶς, 
ΟἸΑΤῚ Γαϊτητιβ Θχθυοῖθα, ΡΥΙΠΟΘ εὐδόκιμοι στρατιὰς ππα νόμαια τὰ πύργινα. 

Υ. 860. Ῥῖο Ηάδβομιν. ἐπεύϑυνον. ὕτι οἷα γοιδίδ πα πῖ85 τη ΟἼ10 ἢ 
ΖΦ ΤῊΔΟΠΘη, ΠΔῸΘ 10] τὖ ΠΙπάου (πὶ ἀθη {που Αὐδρσαθθη) θη 51η- 
ΘΌ]ΑΥΙΒ. σοβούζυ. 

Υ. 8602. ὕπίοσ ἀθπη ΑὐΡ πη ρθπ ον 1,06 Βομθιπῦ τὴ]ν ΘΠ ΠΟ ΚΒ 
εὔφρονας (ΤΟΥ αθηὶ ἘΠΗ]ΠΊΟΠΘα εὖ πράσσοντας) ΠΟΟῚ ἱπητποῦ τγοιξζαιιβ ἤἃ5 
(Γ6] αὐϊν) Βοβύθ. 

Υ. 812. Βίαϊη Πιπαουῖβ αἱ ἐληλάμεναι ΠᾶΡ6 10ῃ, ὑγούζ 6. Ἡθυτηθπη8 
τοίτασαπί αϊούϊζοπθ ροθίϊοα, ἂα α16 [Ππηουβοποιάσηρ νοὰ ΒοΙαύϊν ἀπὰ 
ΑΥΘΙΚΟΙ Βῖδυ ὉΠΌΤΕ ΚΟ]Β0} ἀπ] σγθηῖρ θορυ πα οὺ Θυβομθῖηῦ (ν6]. ὅθ8. 1003. 
896), τἱῦ ΒύΆΠΟΚ αἵ ἐληλαμέναι σοβοίχὺ. Ἐθθηβο 8179 αἵ περίχλυστοι. 

Υ. 8τ8. ΒΙοτηῆθὶβ ἀρχόμεναι Βομοϊηῦ αἴΘ γαυϊδηῦθη εὐχόμεναι (πο- 
Ῥ6Ὶ 416 Ηδαρύίβθομθ, εἶναι, ἔθ 16 πὰ γα), αὐχ. πηα ἐρχ. τ Ὀθδϑύθῃ ΖῈ 
ΘΟΥ̓ΚΙ]ἄτθη. Απάθτθ Ὑονιαπίαπρθη: γῸ 0 ἴ,. ΟΒΙΠΟΥ εἰρόμεναι, (ῃ ΒΟΠΟΠΘΙΩ 
Κυδηζθ), ἀγρόμεναι (για. ἴῃ Πογηθῦ. 289) γοη Μο]ΟΚτηδι, εὐκτίμεναι γοὴ 
Βδπομπθηβίθίη, πα σορ ἃ. Η. δομαϊ σαν ἀχόμεναι. 

Ὑ 891. ᾿θοβθι α. Ἠθυτηδηπ 5 ΑΡαπαθγτιπςσ 65. Πϑπἀβομυ ὉΠ ΟΠ θη καὶ 
Ῥόδον ἴῃ Ῥόδον τ᾽ 5. Υ Θβῦρα) 5 Π. 5. 814. Εθπαδβοὶ εὺ 5. 815 σϑρϑῃ 
ἐλαύνων (900) 5ἰαύῦ ἅ65. νοῖὰ Μαά. ον] θυύθῃ “Ἑλλάνων. 

γ. 900. α. Ηθετηδηπβ Δ ουβοηϊαρσ ἐκράτεν σᾶτθ οὐ ἀπβομῦ, πῖομὺ 
ρθη ἀοΥ Υ]ΘἀουΠοϊπηρ 465 σἸθιομθη Υ ουΐθβ, βοπᾶάθυμ πΠῚ΄ 616 1ῃ 61 
Τ11646 6ἴπΖ61]η βίθῃθπαθ ὥγηκορθ Ζὰ Ῥθβθι ρθη. 

Υ. 90. Μαα. Δεύόπρεπτα, γαν. ϑεότρεπτα. 
ἊΝ: 918. ἐμῶν ταῦ Μϑεα.; γαγ. ἐμοί. Ἰπὰ ὙΥ οἰΐθυθηι Κηη 1οἢ ΝΙ ΘΙ ΘΚ 5 

ἐσιδόντος ἐτῶν (νοι ἕτης ΕἸΘαΠΔ) γγοσθ (65 50 ἢ8Π6 Πποσϑπᾶθῃ ΜΊβδυθυ- 
δύ Π158565. (815. ΟὉ γοπ ἔτος) τππαὰ α65 βοῃγ θη ὙΥ ΤΟ ΒΡΓΌΘΗΒ Βθσθη αἴ 
οΥἸΘη 8 Π180}}- ἀΘΒρο 506 ΑΠΒΟΠ Πρ Ύ 6156, πγθηὶρ ΘΒ ΒΟ ΙΒ ]Π100) Ἡπάθρη. 

Ὑ. 924. ἀδόβ. ταῖῦ α΄. Ηθυτηδηη, ῬαΒβΒΟΥ,, πον Υ̓ ἃ. Α. ἀπὶ Θἴπθη 
δμη. δὰ ΡΘΥΊΠΠΘΙ ππα (ἃ, 416 ΑΒ ἀογπηρ, αἀ65 ρου]τοίουίθη 4140 8--- 
ἴπ 41408-- ἴθ ἀον Τ]ιαὺ Ἰοιομὺ 1δῦ. ΥΕΊ. ἐλειοβάτης 40. 

Υ. 926. Το πῶ06 416 πη βου" 1086 ΘΒ σοι θππρ' Δα ρΘποτάτηθη, ΟΠ ΠΘ 
ἄθυθη Ομ] ρ τοῦθ. σὰ γθυζθηπθη, ἀἃ 416 φύστις Ὡ]ομῦ Ὁ]ῸΒ ἃ. ΘΙΏΘΥ 
μυριὰς Ὀοδίομύ. Ευδηζ (πα ΠΙπαονῖ Ὑ) πάνυ ταρφῦς τις μυριὰς ἀνδρῶν, 
ταῦ ῬθΒβ υ 0 ἸΘΙΟ μου Αθηαθσαμσ. ΑΌΘΙ δἰπθη βοοπθα ΟΘΌγτϑ0 ἢ 465 
ΑΔ]. τυδοιμῦ ϑθρύ. 585 ποὺ οθθη τΔΒΥΒΟ ΘΙ ΒΠΟΉ. 

ν. 9852. ἐγὼν τοῖῦ ἄθηῃ Ἠάβοῆγυ., 16 ΘΌΡΡ]. 1740. 
Υ. 946 μαῖα Ἰθμ τοῖ ὈΙπᾶουῇ ἀϊ6 Παπαβο ΒΕ ΠΘΗΘ ΟΠ ΘΙ ραηρ, ὑγού 

1ῃγοῦ ΝΙΘΒ ΘΙ ΠΕ Ἰγησητπρ τηϊῦ ἀ6ὺ ΤΌΘ, ππθουνὺ σϑ αββθη, ἀἃ οῖλιο 
οἸπ]θαοηθομαθ Βθββθυιηρ ΠΙΘΥ ὉΠπΡΊ]ΟΙ δῦ, πγ16 ἀθουπαπρὺ ἴῃ αἴθβθῃ 
ΘΟΒ] ΒΡ υ ᾽6η (γΥ18 σον μ]10}}) αἴθ 288] (Θ᾽ πΠΠΘΙ]ΠΌδ: Θουγτιρίθῃ ϑ 6116 
ΘΎΟΒΒ 1δῦ. [θῶ ΠΊΘΥ ΒΘῺΣ Θηρ Ζτὶ ΒΟΪΘη ππα σὰ ΠΘ] ἔθη δῦ, 80 ΒΘ Ἡ]ν 
ὯπΠ8 πιρὶϑὺ 8δπ ἀν ἀθοΘΥ θἔδιίθη ΒΟΒΡ ΘΙ σαπρ (ταῦ Ῥἰπάοιἢ Ῥοσπὔρί, 
α. Ἠοδτηδηη δαϊπαϑέα σέβων ἁλίτυπά τε βάρη. Ηθιτηβοῃ 1. 5. 884 
ἁλιβαφέα σέβων ἁλίτυπα τε βάρη; Παπομοπβύθϊη (ταϊῦ Τι8ηρ6- ΡΙ ΖΡ Υ) 
ἁλιπαϑέα, ἀτὰ 8. ατσθη 68. Εἰ δ δ μα θυ ΠμΘ.85. νὸν ἄθιι {Ππηΐγοῖθθα 
ἴτα Μϑϑυθ βίαι δαβζαθυοκθη (ἁλίπ. γοὰὰ ἄθν Νοὺ ἴτὰ Καιηρἕθ ζὰν 3866, 
ἁλέτ. σουὰ τα θυ γθυβο] ρθη θγάθη θυ Τι ΘΙ ΟΠ 81). Υ 61. ΝΥ ΘοἸκ]οίη Βὑπά. 5. ττῇ. 

Υ. 948 νουυϊοὺ α΄. Ἠδυτηδπμ: κχλάγξω, κλάγξω δ᾽ ἀρίδακρυν ἰαχάν. 
Ὑ. οὔθ. ναύφρακτος τηϊῦ ἄδοπ ΗἨδπάβοηγυ. Εθθηβο 1028. 
γ. 968 ΟΡρεοχαϊοῖ: δυρδαίμον ἀν᾽ ἀκτάν. 
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Υ. 967. καριόμαρδος τοῖϊῦ ἅδη Ηδπάβομτνυ. Ερθηβο 988 Σησάμα (ποὺ 
Σεισ.). 6. Η. ϑεομᾶϊσ καὶ Σησάμαν καὶ Μεγαβάταν οὔδτν καὶ Σ΄. τὸν Με- 
γαβάτα. Ὅϊ6 Το 11 Ἠοϊπηβοθῃ Π]. 5. 97 δ τ οὐκ ἀπόνοστον δι5[Ὧ]]6η. 

Τὰ φυγοιΐθη ὕουβθ 465 ατιτΐθι 5 γορμθηραδιβ δῦ θηὔνθαου ἴῃ (ΟΥ̓ 
ΒύγΟΡΗΘ ἅτ ΘΟ] π586. οἷπθ Ἰαηρθ 5106 (τὶ6 φεῦ, τὰς) ΠΙπσαζι ρθη. Οὐ ΘΓ 
ἴπ ἀθν Οδσθηβίγορηθ οἷπθ Ζὰ βύγθίομθῃ (οὔνγα ἀαγο ΝΘ πα]πηρ νοι 
ὑπομιμνήσκεις ἴῃ ὑπεγείρεις οὐδ᾽ ὑπορίνεις, τοῦ ᾽. ἩΘΥΠΠΔ"). 

Υ. 994. ΤῬίπαονῇ παὺ, ἀὰ ΕΓ ἀδ5 Πϑηαβομυ 10 η6 μυριόνταρχον 818 
γΊΘΥ51Π01ρ (ει ΘΟμβοπδ 50, γρ9]. 1088) σὰ ὈΘμδπα6]η ὈΘαθμΚΊΟη [απᾶ, 
μυριοταγὸν ἴπ θη Τοχὺ σοβούζῷ. 

Ὑ. 1002. ἀγρόται τηῖῦ ἄθπ Ηδπάβομυυ. Τοῦρ ἀγρέται. 
γ. 1008. Μοα. οἷαι δι᾿ αἰῶνος τ. τοῦ ἀθν Βοϑιπουκαμῃρ γρ. δαίμονος τ. 

Τὴηΐον θη γουβομίθάθηθη γ᾽ Θυβομ θη 416 [Π6 ὈΘΥ  πβο τη πηπηρ αὐ ἀν Θἰγορ 
πουσαβίθ θη (ΠΙ ποτ διαίμονες --- φόνιοι, οὐπθηΐθθ; ΑἸ ΘΥΘ5 Ὁ61 ΝΥ θβύρ μα] ὦ 
1Π. 5. 248 Αππι., σου ἃ. Η. ϑομαϊ,, ἢ. Επρον ἃ. 4.) νι ὔγαθ 1006} θη νοι 
1. 50Ώ11Π16ν 5. 19: οἷαι δὲ δαίμονος τ. ΠΟΘ δὶ 1Ἰο δῦ 1117 ὩΠΘΙΡΊΙΘΗ. 
ὙΥΘοκΙ θη, ϑὑπαάϊθη 5. 78: πεπλ., οἵα δι’ αἰῶνος, τύχᾳ --Ξ διαιωνίᾳ τύχᾳ, 
1 Βιπα ΓΥ 4116 Ζϑιῦ χὰ αταπαθ σουϊο τ θῦ. 

Υ. 1014. Ηεϊπιβονῃ [Π]|,1. 5. 179: τέ ὃ οὔ; στρ. μ. τ. φϑίσας π. 
Υ. 1020. τάνδε τ᾽ ὀϊστοδέγμ. τοῖῦ θη Ἠδπάβοιυν. Πιπάου τόνδε τ΄ 

οἰστοδ. 
Ὗ. 1038.(Ὀ. θη Δπερϑδὺ οὐκᾶγθ 108, ψ10 994, τἱὖῦ ὙΥ οβῦρβα)  Π|. 

5. 249 Απτη. ἀαγῸ ἢ} Πρ Πομθβῖ5. Πιπμαουῇ ἀθπκὺ δ δίαιν᾽ δίαινε (ν6]. 
ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε), ον ΔΡΟΥ ἀδ5. Ἰζοιηΐβομθ παῦ (Αγ. Βα. 821) Καῦτῃ 8ησι- 
Τὔμτθη 8θῖη τῖτα, Ἠροιτηβοῃ 1. 5. 882 ἔχιν ἴαινε, νὰβ διαλύεσθαι, 
τήκεσθαι Ὀοαθαΐθῃ 50]]. 

γ. 1040. Ηεοϊπηβῦϊῃ ΠῚ, 1. 5. 841 βοᾷ νυν ἀντίδος βοᾶν. 
Υ. 1061. ὙγΘοκΙοίη, ϑύπάϊθη 5. 79: μαλ᾽ αἰόλα μεμίξεται. 
Υ. 10ῦ8 Ππᾶῦρ8 το ἦδ5 ΠΩπαβο Υ  0Π10 16. μον ὈΘΙ 6 Πμδ]ίθη, Π:πάου οἱ. 

ἘΡθηβο ἴτὰ ἔοϊροπᾶθη γοῖβ καἀπιβύόα, ἀἂ8 Ῥ61 5ΥΠΙΖΘΒΠῚ χὰ ἰ65θη; ΠΙη- 
ἀοτῇ κἀπιβῶ. 

ΝΟ Υ. 1068 νᾶτθ, σὶρ α. Ἠθυγϑηῃ τι ητρ ὈΘμηουκὺ Παὺ, οἷπ δ᾽ 
Δυβονάθγαπρ' 465 Χουχοβ (αἰακτὸς) δα βρυθομθπαου ΝΥ Θμγντ 4685 ΟΠΟΥ5 Ζα 
Θυγαγίθη, ψ16 Ὡπ0} 416 Βοιηθσκαηρ Περσὶς αἶα δύσβατος τἱοπῦ ἴῃ (6 
Μυπα 465 ΟμουΒ ραββύὺ, οὐ 718. Ῥϑυβίθῃ πϊομὺ νϑυ]αββθη παῦ (παπᾶ, ἔν αἸΟΠ, 
ΧρΥχοβό ττομῦ βασὺ). ΠΘιηρ μη 55. ΠΘῸΘ ἸΟἢ, τὺ α΄. Ηρυγηδπη, ἄθη Τ᾽ οχὺ 
σοβίὑθὐ. 

Ατὶ ΒΟΒ τιθθ6 Παρ6. 10 γ. 1014 ἔ, ἀπα 1078, πϑοῖ ΔΗ ΘΙβαπρ' 1Π165 
Τηπα]ῦθβ πα πηΐον ου  παἀθυτιηρ ἀοὺ ῬΘΥΒΟΠΘΗΘΖΘΙΟΠΠπΠηρ᾽, τιπηρ᾿Θβ 61}. 
50 Θηἰβρυϊομύ ἰὴ --- ὀλόμενοι (6 ]01165, ψτῖθ κατοίκτισαι στρατόν γν. 1062 
φοιρύ, ἄθιὴ πον ἴθ ἄδπ Μυμπα χὰ Ἰοσθι 150) ἅον Αὐῇοτναουιηρ γοᾶσϑε, 
ον Αυδγὰΐ ἰὼ - δύσβατος ἰδοὺ ψίθᾶοι, “16 ποίη γϑπαᾶϊσ ἰδῦ, 461 ΧΘΥΧΘΒ 
φαρσοίμθηῦ, ὑπ ἀαγαη 50] θϑϑὺ 5105 ἀπ 416 Εγκιθσπιηρ 465. ΟἼΟΥΒ 
(πέμψω κτλ.) ἃπ: ἀθιηρθιηΐδβ (γ6]. τοῦ Κϑῆμ 108: ΟἸΟΠ δῖ ππ} τηϊύ 
δύσϑρ. γόοι ΠϊΠΘΙΠ ΟΡ] οΙΐοθη. 

Νομύτϑρ᾽ 9. 

δὰ ὃ. 2: [0885 Δοβοῃ. δι0 ἢ ὅπ ἄθη {πυϑκῖβομθη Εἰ] άζαρο (Βγο006- 
Ταηρ᾽ γοη ΕἼΟΠ ὑπαὶ ΘΕΥΤῸΒ πηΐου Κάπιηομ, Ὁ]. 76, 1 --ς «[. 476, ἴτὶ Αγοποπίεν 
465 Ῥῃδάοη) ΤῊ61] ρΘΠΟΙΠΠΠΘη Πᾶρ6 80] }1οϑϑὺ Ε΄. ΒΙ655 (Π μϑῖη. Μιβ. 
ΧΧΙΧ, 5.481---484) δ115 ἄθηῃ Ῥοιβ. 498 Εἰ, 808 Εἰ θοκαπαθύθη Οτ βἰςθμ!ββθι. 

Ζα ὃ. 19, Ζ. 38: ὟΝ. ΟἸΡονῦ, Μεοιθίοιιαθα Αθβοι., ἴπ ἄθη Αοὔα 500. 
ῬῈ11Ο]. 1105. 11. Ρ. 2388-- 382. 

Ζα ὥ. 28, 2. 21: ΧΧΧΙΝ. 5. 296--869 (σὰ ἄθπ Ῥοιβῷ 5. 817--- 380). 
Τῃ Βυγβῖδη 5 ΦὩΒ τ θθουἹοη θη 1. 5. 88 .--99. 
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ἀπόρϑητος, 848, 

ἴῃ ΤΉ ΘΒ5Ά 16}, 

ἀπορρηγνύναι βίον, 501. 

ΒΕΟΘΙΘΤΕΒ. 

ἄπριγδα, 108. 
ἀρχέλειος, 291. 
ἄρδις, 321 Κύ. 
Ἴρης, απο, 86. 
᾿ἀριόμαοδος, 88. 
Αὐιβϑύθιθβ, ὅ, 29. 
Αὐιϑύορμδηθβ ἤδη, 1028 

5: ΘΕ 
ἄριστος, 806 πιϊῤ Κι. 
ἁρμάμαξα, 1000 ἢ. 
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408. 809. 529. 
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τῦ8 τοῦ ΚΥ. 
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210. 
ἄσμενος, 130. 
Αβοροβ, 808. 
ἀσπαίρω, 918. 
Αβρδίμιμθβ, 5. 84. 
Αϑβύγαροβ, 708. 
Ἄτη, 91. 
Αἴοβββα, ὃ. 8581. ζὰ 150. 
Αὐἰπίμστηρ ἀον Πέρσαι 

σὰ Αὐποῃ, 5. 86. χὰ 
ὥγτακαβ, 5. 861. 

Αὐυΐδβαηροῃ, 96 κυ. 802 
ἴ- 

Δπρτηθηὺ [6 ]οπα, 510. 
Αχίοβ, 498. 

21. 70]: -ι 

Φυδηθ ει, 

βαλήν, Οὔ τυτὖ Κα. 
βάρβαρος, 1817 νρ]. 3981. 
βᾶρις, ὅ64. 
βαϑύξωνος, 158. 

Βομἰβύμῃ, Τπβομυ , τη, 
Εῆλος ὃ ἀρχαῖος, θδ1. 

Βοίθῃ χὰ ἄθηῃ χϑόνιοι, 
088, 

Βοναβπυηρ ἃ. ατθομθη 
ὉΠ ῬΟΥΒΟΙ 88, 

Βόλβη, 494, 
Βόσπορος, 128. νρὶ. 8516. 
βοαβεύς, 502. 
Βα θηγ θυ ] μῖθθθ ἴῃ 

ἄρῃ Πέρσαι, ὃ. 84 Ὁ. 

ΟΒοθρμοτοθ ὃ. 1 ἢ. 
ΟΠοΥ ἀϑυ Ῥϑύβου, 5. 238. 38. 
ΟΠ γυβθ, 814. 
δαίμων, 412. 
Ῥδγθῖοβ, Ζθιομηπηρ 5. 

81 --- 338. νρ]. ν. 608. 
ΕΥΒΟΠ ΘΙ Πα σβυγθῖβθ δ. 
85. νρ]. γν. 660 Ε΄, Νὰ- 
γηθηβίοσσηθῃ 01 Κυιύ. 

δὲ ἴῃ ΕΎάρθη, 8384. 958 ἢ. 
1ῃ ἀον Απϑρμοτῦα, 408. 
ζουὑβούχοπα, 408, 5161- 
Ἰαηρ,, 719. 149. 818. 

δειμαίνω, 000. 
δέκα τυπᾶ, 429. 
δήν, 541 ΚΥν. 
διαβοᾶν, 686. 
διαπορϑεῖν, 114. 
ΠΙΐτθβθ ἴτὴ ὑθύτ. ὑγ. 6 - 

16πᾶ, 160ὅ. 
δέημι, 100. 
δίτλαξ, 2:1. 
δοκεῖν ΟΟΠΒΟΥ. 181. 
ἀορρθῖθ Βραυθοϊθαηρ 

ἄρον Πέρσαι, ὥ. 51:1. 
δώρημα τινί, 528. 
Το ουίβυηθη, 279. 
δρᾶν τπᾶ πάσχειν, 818 {. 
Ὄγοιζϑ! ἀογ αδίζου, 629. 
Τα] οσταθη (6856 ῬΊΟΗ. 
γῸ ΕΠ] ΉἾηδ, 188. 

δύσχιμος, 507. 

ἕδος, 404. 
εἶ τητῦ Οομ]., 791. 
ἐκ γυβρυιδηῦ, 801. 
ἕκατι, 381. 
ἐκλείπω, 129. 
ἐλαία, 618 ἔ, 



ἐλαύνω, 11. 
ἐμβατεύω, 449. 
ἐνάλλεσϑαι, 8110. εἰ 
ἔνδον, τῦ0. 
ἐνδυναστεύω, 091. 
ἐνεός, 182 κυ. 
ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις, ὕ2. 
ἐπικείρω, 921. 
ἔπος ἀπ ἔργον, 114. 
ἔρρανται, 11. 
ἔρρωγε, 438. 
ἑστιοῦχος, 5811. 
ἔταφον, 1000. 
εὐαγής, 4060. 
εὔμαρις, 000. 
Εὐμενίδες ἘΞ 15 
εὔνις, 989 τηϊύ ΚΥ. 
ἔὐτε, 280. 
εχϑος, ΟΟΠΟΥ. 284. 
ῬΘΏ]θη. ον Πδαρίαιᾶ- 

7686 1τῃὼ ἰοίγ. ἴσχοι. 
1ρῦ. 

Ἐ]ᾶββθ Ὅ6Ὶ ἄθη Ῥϑυβοιη 
611, 497. 144. 

Ἐτγαπθηϊγαοῃΐ, 188. 

γάνος, 485. 018. 

γὰρ δυΐ Υ᾽ ΘΥβο  ]ΘΡ ΘΠ 68 
Ῥεζοσθῃ, ὅθϑ. 949. 
1002. ᾿ 

αφϑηρῦνν ἀ65 Αἀ]., 681. 
ΟἸΘΒΟ ΒΟ ]10}188 84. 848 ἴ. 
Θοβοδυδαθύθν οπαππρθη 

δῦ9. 8171. 
ΟἸαακοβ 465. ΑΘβοΏυ]Ο5, 
ὉΠ: 

ΟΟΌτγγοβ, ὃ. 84. 

Ἠδ]γ8, 8604. 
Ἡδηαβομυ θη 465. ΘΒ0}. 

5. 81, 
Ἠδ]]οϑροιῦ, 8714. νοὶ. 

128. Π4. 
Ἡρμπαϊδαν8, τὅ9. 
δΒορύθἀ!βομθ ΟἸΙθἀθυπηρ 

αἋοὺ ΟΠοΥ] θά οσν, 852 ἢ, 
922 {΄ 

Ἠοχηθ ΒΟ] 165, 
008. 781. 

4δῦ. 409. 

υΘ]1αἸογῦ, 850. ΘΟμ ΒΟ δ η- 
80} ὃ 994 Κυ. 

ἰά, 9860. 
Ἴωνες, 960. 
ΤηΠηϊθν ἀμ ηρῚρ γόοχὰ 

ΖυΥἸβομθηβαύζο, 189. 
Τηϊαργθπθβ, ὃ. 84. 

ἘΒΟΊΙΒΊΒΕ, 

ἰοπΐοὶ, ὁ Π. 
Ἰοπῖθι, 42. Ἰάονες, 118. 

γ5]. 950. 
ΤΟΠΙΒΙηπ5, 121. Θὅθ0. 209 

κυ. 445 Κν. 101 Κι. 804. 
ἵππος, ῇ, 802. 

ἱστορεῖν, 404. 
ἰϑιαιγενής, 800. 
ἴυγξ, 988. 

καὶ ἀρουμαυρύ, 290. 
καὶ . δὲ, 501: 
ἤσὶ τε ΘΠ: 
ἸΚαιαῦγβοβ, τ18. 
καταστᾶς, 29ῦ. 
κατερξείκω, ὅ38. 
χκατόλωλε, 610. 
καϑ' ἡμέραν, 841. 
κέλευμα, 3971. 
κίω, 1008. 
κίρκος, 207. 
Κίσσιοι, 11 ταῖῦ Κύ. 
κονίζειν, 108. 
κρεοκοπεῖν, 408. 
Ἀρηπίς, 81. 
κυάνεος, 81. νρ]. 589. 
Κγαχϑγθβ, τθῦ. 
κῦδος, 4δῦ. 
Κγρτοβ, 892. 
Κγτοβ, 7608. 
Κυχρεύς, ὅ10. 

Τιϑατίοι, 2338. 
Τα] σοὶ, 46. 840. 

680. νρ]. 925. 
λευκόπωλος ἡμέρα, 380. 
λιμὴν πλούτου, 5360. 
Πγγηδ, 8934. 

“Μάγος, 818. 
άραφις, ττ8 Κν. 
ἽΜάρδος, 114 τοἱῦ Κυτύ. 
"Μαριανδυνοί, 981, 
"Μασίστης, 80. 
ΜϑαΙΔΙοσταθη, 02. 
9. 701" 

Μῆδος, τρῦ. 
Μορσδργυζοβ, ὅ. 84. 
μελάγχιμος, 801. 
τ αδϑἰθυτηϊηδίϊν, 1. μὲν 

. ἀλλα, 110. 
μεσοῦν, 488. 
μὴ ἵγταρϑπα, 844. 
μόνος σύν, 134. 
μυρία μυρία, 981. 
Μυσοί, 52. 

04. 

119 

ναϊος, ὃ, ἡ, 219. 
Νδιηθη γοη ΑΘβοι. ποῦ 

σομαηπηῦ, 408 1 441, 
οὐγτη ]ΟΡΊβ0 ἢ. δπβρα- 
αδαϊού, ΤΟΊ. 

Νακγοιηε θα, 010 ΤΠ 
νηριτοτρύφους, ὃ. 88. 
νέρτεροι, 619. 
Νραΐγαμῃ ν. ῬΘΊΒΟΠΘΙ, 1. 
Νοχαϊπαῦ. 808., 128 ἢ, 

ὀᾶ, ΤΠ6ὲ 

Οϑαϊροάοα ΒΥΤ..2. 
ὦὠγύγιος, 81. 
ὄμμα, 108 ἢ. νρ]. 498. 
ὁμοίως, 214. 

ὅμως ἃ ΒοαΙΠραπρβϑαῦζ 
(αν 1101}), 298. 

ὀφθαλμός, 108. ἢ: ὙΡΊ. 
428. ὀφϑαλμὸς τοῦ 
βασιλέως, 980. 

ὅπως ΖΘΟΙΘΠΊΟΉ, 198. 
ὦ πόποι, 181. 
ΟΥ̓ΘΚΒΕΙ, 189 ἢ. 
Ὀρέστεια, 5. 18 ἢ. 
Οὐ θηῥα] βιηθη, 5. 84. 
ὡς, ΠΣ 126. 42. 

ἔπος εἰπεῖν, 114. 
ὅστε. ἀρ ζο 
ὅτ᾽ ἂν ταῦ Ορύ. 460. 
Οἴδπηθβ, ὅ. 84. 
οὐδαμοῦ νομίξειν, 498. 
οὐδὲν ἄλλο ἤ, 309. 
οὐράνιος, ὅ18. 

ὡς 

Παγγαῖον ὄρος, 494. 
παιανίξειν γο ἃδὺ 

ΒοΒΙδομύ, 888 Εἰ 
Ῥϑμ, 449. 
πάντα ταῦτα (ἐκεῖνα), 

8595. 
παραγγέλλειν, 469. 
Ῥαγδ]] δ λβυηιιβ, 480 ἢ 
Ῥαγδΐαχ!β, 418. 
Ῥαγοᾶοβ, ἣ'. 2. 
ῬδΥοπουΊδ816, 200. 
Ῥαγοιριῶ πνουθυπάθῃ, 

4608 ἢ. ὅ42 Ε΄ 
πεδοστιβής, 1260. 
πέλαγος ὈΠ6ΊΠΊΟΗ, 488. 
πέλανος, 816. 
περὶ ταῦ 1)αῦ. 696. 
Πέρσαι 65 ῬΗργοκνυαΐθβ, 

ἘΡ 9.5. 
Ῥρύβθαβ, 80. 140. 
ῬΘΥΒΊΒΟὴΘ Νδιθθη ὅ. 84. 

γ. 21 ἢ. 502. 1 Θ0 7 ἘΣ 
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πέρϑω, 1066. 
φάος, 299 ἢ 
Φαρανδάκης, 81. 

φίλτατα (τὰ), 81. 
Φινεύς (65. ΑΘΒΟΒΣ]Ο5, 

Εἰ. 95" 
Φοίνισσαι (65 Ρἢγγ- 

ΠΙΟΠοΒ, ὅ. 26 Ε΄ 
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ῬΒΥγΊΟΒο5, ὥ. 20 ἢ. 
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φϑόνος ϑεῶν, 862. 
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ΡΙαε ἃ, ΘΟ] αομύ ὈΘὶ, 

807. 8171. 
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πολιός, 109. 
πολύδονος Αοὐϊνθοάδη- 
αηρ, 820. 

πόνος, 151. 
πράττειν πηᾷ πάσχειν, 

121. 
πρέπειν, 241. 
Ῥυο]θρύβοηθ Βαβέϊη- 
τη η ρθη, 298. 621. 

ῬΙΟΙΟΡῸΒ [6 10, 5. 28. 
Προμηϑεὺς δεσμώτης τ. 

λυόμενος, ὃ. 18 ἢ; 
πυρκαεὺξ, 5.88 Τῇ γρ]. τε 
5. 36. 

πρών, 8519. 
πρὸς ἀνάγκαν, 509. 
προσχυνεῖν, 102. 
πρὸς ταῦτα, τάδε, 110. 
προστῆναί τι, 203. 
Ῥρουίίδ!θῖα, 3. 29. ν. 447 Ε΄ 
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Βδῖβθη ἀθβΒ ΑΘβοῇυ]ο8, 
5, 8-ὅ. 

ΠΟΙ] θη θυ μοι] πηρ᾽ 1η θη 
Πέρσαι, ὃ. 84. 

ϑϑιηοβ, 884. 
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ΞΌΒΟΠΘα, 5. 9 ἢ 
ΒΟΒΙ ΗΘ ΗΒΠοΙς, 81. 
ϑορύθιω, ὃ. 12 ἴ. 

ὙΒΟΙΒΤΕΗ. 

ΘΙΟΙΠΙΒτη θη, ὃ. 8. 
Σίκιννος, 85. 
Σιληνίαι, 808. 
Ξιηογαϊβ, 774 
Σοσϑάνης, 82. 
Σπερχειός, 481. 
σφαδαξειν, 194. 
σφάζειν αἷμα, 816. 
σφε 815 ΞΙηρπ., 198. 
σφέτερος νομ ἘἼΠΘΙΏ, 

900. 
ϑροπάραϑ, 82. 
στέλλω, 609. 
στεῦνται, 49. 
στόλος, 408. 
ϑαθδύα ιν τοσοῦ ἀθῃ 

Οδϑαβ βϑῖπθβ Ζαεϊ- 
ψογΐβ, 528. 981. 

Θαρου]αῦιν τοῦ Οδπθίϊν, 
184. 

ΘΌΡΡΠοοβ, ὃ. 10 ἢ, 
Συέννεσις, 520. 
συνάπτειν, 880. 
ΒΥ ΠΟΥ ΒΙΒ., 901. 
ΘΥΒΟΏσταδ σ δα}, ὅ 14. 
σύρδην, ὕ4. 

ταρφύς, 926 ΚΥ. 
ταῦτα ἀθ55ῃ8}}, 114. 

. δέ, 654 Ὁ. 
τελεῖν τοΐγϑηβ., 22. 
τελευτᾶν ἔς τι, 18. 
,τέμενος αἰϑέρος, 86ῦ. 
Τούγθ]οσΊθ, ὃ. 6 ἢ, (δὲ 

Πέρσαι, ὃ. 88 ἢ νεῖ. 
5. 88, Αππι. 82. 

δάλλω ταὶ Ο)ῆ]θοῦ, 616 
ταῖϊύ Κυ. 

ΤῊ] ὑπ ἀδησθθ ἴῃ 
ΒΊΘΙομθη (ὐδδιι5, 186. 

ἁγήκη, 408. 
ΤΙ ΘγηἸβύο]θβ, ὃ. 29. 
ϑεοβλαβεῖν, 881. 
ϑεὸς γοϊὴ ῬΘΙΒΙΒΟΠΘΗ 

Κῦπισ, 1ὅ7 ἔ, 
ϑυμόμαντις, 224. 
ϑύννοι, 494. 
ὑϊατὼ τϑοΐα, Θ602. 
τί οὐν, 181. 

τί πάϑω;: 912. 
ΤΊ, 6515, 869. 
τοιόσδε τοῖῤ ἈΦ}. 179. 
τοσάριϑμος, 4382 ἴτυν. 
τότε, δδῦ. 
ΤΥΠορίδθη, 5. 61. 
τροποῦσϑαι, 876. 

ψ ρΥΌδΠδ ταϊὺ δούϊνου Β6- 
ἀδαΐαπρ,, 10. 

Ὑ θυτἸβοΠππΠρ' ΖΎΘΙΘΥ 
Οοπδύσπούοπθη, 386. 
411. 

ψοοδίϊν, 614. 
ψοΟΙΚΒΙΘα θυ (βομσσου- 

τηυρθ), 987. 1084. 
γγαθη θυ Οὐ] θομ θη τι. 

Ῥούβου, 88. 
Ὕναρθη δὰ ἀδὺ δηθκθη 

Βἅμππο, 8. 86. 
ὙΝ ἀβοβτηρ ΠΟ ἢ ΒΟ] τη- 

τη6η Τυξβατηθῃ, 201. 
Ἄγ ΘΟμ568 1 ἀθὺ Ῥαγβίοὶ- 

Ἰὰπρ, 185.1. τὺ. 486 Τ΄. 
599 ἢ 601. 7560; 468 
Θα ]Θοὗβ, 458 ἡ 

Χρορχοθ Απβγθύθῃ, ὃ. 
ϑῦ τὶ ΘΙα δίφρος ἀρ- 
γυρόπους, 461. δοίη 
ΝΘ ῬΘΥΒΊβοῃ, 182. 

υ Θομβοηϑη 50, 81 ταῖί 
Ἐυϊ  559) 

ἱγδάρνης, 5. 84. 
ὑπερβάλλει τὸ μή, 3918, 
ὑπέρφευ, 820. 
ὑπόξυλος, ὃ. 88. 
ἱγσταίχμας, 912. 

ΖΘῈ1] ἅδον ΒΟ δ Ὀοὶ 88- 
Ἰατηΐβ, 538 ἢ 

Ζριύνουῦ πὸ ἄθαι 
Ῥυβάϊοαῦ 510} υἹῸ}- 
ἰθηᾷ, 886. 

Ζθυγθίββθη αοΥ ΚΊοΙαθυ, 
125. 199. 

Ζεὺς βασιλεύς, 582. 



ἘΒΚΙΑΒΤ,. 

ΟΡ ΤΟ ΡΥΙΟ ΒΟΗΜΙΠΤ, 
ΟΕΡΕΝΤΙΙΟΗΕΜ Π1ΕΗΒΕΕ ΑΜ ΟΑΥ̓ΜΝΑΒΙΌΜ 20 ΘΕΕΙΕΕΈΝΒΕΒΑ. 

ΒΕΒΙΙ͂Ν 
Η. ἘΒΕΤΙΝΑ ἃ Ὁ. ΡΙΑΗΝ. 

1810. 





ΕἸΝΚΕΤΤΟΝα, 

"ΠΝ θοἴοββοιίθ Ῥγοιηθίπθαβ ἰϑὺ πηΐον θη ἀΠη8 ἃ8 ἄθηη ρυ]θο ΒΟ 8 ἢ 
ΑἸτουπατη θυ μα] θηθη ϑ0οίζθη ἀὰ8 οἰ ηῖρα ἴῃ νυ ομοπι ἀ6γ [θ᾽ ἀθηᾷθ 
Ηρα οἷ Οοἱὐ ἰδύ. ἀθν Τίϊαη Ῥτγοιηθίμθαβ, ὙΘ]Ο ΘΓ γοη ἀθπὶ ἀδηΐσθ 
ἀον δέον πγορθπ ἀΟΓ ἄθτη ΝΘηΒΟΠΘΉρΘβ ἢ] ΘΟ 6. οΥ ]Θβθηθη ὕΟ}]- 
{παΐθη ᾿οβίγαϊς τὶγὰ. 1) [{π4 Κοίη δι ίοϊς Ὀ]οίοῦ στῦββοσο οι  ουῖρ- 
Κοίΐθῃ ρθη ἄον ΒΘ ΘΠ ππρ 6] 0 Π6. Ζθαβ ἴῃ ἀθιηβο! θη οἰ ηἰτητηΐ ἀπὰ 
οσθη (ΟΓ Ατὸῷ πὰ δοῖβθ ἴῃ σ θοῦ ὕβρουμδαρὶ νορ ἄθη (δίζοτη 
ἴτὰ γουδαΐθ 465 ϑιΐοκβ ροτοαθῦ τὶν. Ατβ βοίπθη ὕρυίρθη δἰ οκθη 
ΚοηπΘη ΜΡ ἄθη ΠΙΟΠΟΥ 818 οἴπθη ΟΠ ΠΟ 465 Ζθιβ. (6. ππὺ ταί 
ἋοΥ ρστῦβδίθῃ ΒΠσίατοῦ σοη ἀθιηβο θη βρυϊομῦ, 415. θἴποη ἡ ἀγα σθῃ 
Ζ εἰ ροπόββοη 4685 ΡΙηᾶαι, οἴηθῃ ΜΠ ΚΑΤΡΙῸ δἰ πον στόββοη Ζο]ύ 610} 
ἀϊο ΝΟ θδίθῃ ἰϑῃγίο, 2) οἷη πα οἴηθθ ΟΠ κο5. ὑυθΙσΠθ5. ᾿πὶ Κδιηρίθ 
σθρθη (ἴθ ῬΟΙΒΟΙ 80 ἢ βοῖπθ ΠΟΙ ΠἸβομθη (δίίον. ἀπα ἴῃγο Τοιηρθὶ 
βοῃπίχίο, 8) 16 δογί 465 ΟἼουβ 'τπὰ Αρϑηηθηηηοη Υ΄. 100. ΒρΓΘΟΠ ἢ 
αἴθ ᾿πηουϑίθ [6 γζθυριηρ 465 ΠΙΟΠ ουΒ. 85: 

1) ἴῃ ἄδθη Εἰιπιθη θη. θυ ποἐ 510} Δ|1Θυ αἸησ5 οἴη ΟΟΠΗΪοῦ Ζ ]ΒΟ 6. οὶ ΟΥΌΡΡΘΝ 
γοῃ (ἀΟἰίοτηι, ᾿πάθϑβθη ὈΠΟΙδύ ἀθν ΜΠ Ιριπκί (65. ϑυὔοιιβ ᾿Ππηπογ ΟἸθϑίθϑ [}ἢ Θἰ ΠῚ 

᾿ ΔΠΟΘΘΏ ϑ[ΐοκο, ἀοὺ Ῥγομοβίαβίθ, μα 65. ΛΘΒΟΠΎ]05 ΒΟΡῸΙ ροναρί, 46 Ζοτι5. 56] 081 
δαΐ αἴθ Βἅμπηθ σι ὈΥΪΠΡΘΗ ; πΠΠΡΘΌΘΠ γ0} (01 (ΛΟ ΓΘ Υ Θ βδιη Πρ ἡτοΡ᾽ Θ᾽ αἴθ ΘΘ0]6 ἢ 
ΔΥΘΙΟν ΟΟοΥ Καπηρίου 80, 465 Νοιηποι πη 465. ΔΟΠΙΠδιιθ, [ἄν 6] οΠ6. δαϊ ὈΘ᾽ 46. 
Βοίΐθη ἴπτο σο ΠΟ ἤθη Μαίίου, Εο5 τιπὰ ΤΠδί5, βίοῃ νουνδηαίθη, ΒΑ] ΠΔΟΠΠ6 1, 815 
αἴθ νϑυπᾶπρηΐβθυ.} 16 ΕἸ βο πο ἀπηρ' σοί γο οι γα], 58} τη, 6 Ε5. ἀαγοῃ αἷθ Γι 6 
ἤορ,, ἰπάθιη 56. θη Ὀ]αἰροπ ΤιΘΙ ΟΠ πὰπὶ ἦ65 ΜΘ ΠΟ ἴῃ ἰΠΤῸΠ ΑΥΊΊΘῚ ΕΘ]. --- 6[16 
ζΥΟΒΒΔΙ Πρ β6Θη8 πι|η6 Ὀ6Ϊ αἴθβοιη ΡΠ θΘΠ6 ἢ ΠΙΟΠ ΟῚ ταθἢν 815 δἷη Ὁ]05565 Θομδιϑιο 

2) ρ!. Ῥοῖβ. 4971 ϑεοὺς δέ τις τὸπρὶν νομίζων οὐδαμοῦ τότ᾽ ηὔχετο λιταῖσ 
γαῖαν οὐρανόντε προσχυνῶν. 

8) Ῥοῦβ. 402 ὦ παῖδες Ελλήνων, ἴτε 
ἐλευϑεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευϑεροῦτε δὲ 
παῖδας. γυναῖχας. νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών. 

Ῥριβ. 809 οἵγῆν μολόντες Ἑλλάδ᾽ οὐ ϑεῶν βρέτη 
Ἰδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμπράναι νεώς. 

Ἶ βωμοὶ δ᾽ ἄϊστοι δαιμόνων ϑ᾽ ἱδρύματα 
πρόῤῥιζα φύρδην ἐξανέστραπται βάϑρων. 

᾿ ΑΘΒΟΆΎ]Ὸ5 , " 
᾿ ᾿ 



2 ΕΙΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

Ζδθιρ. Ζθιβ --- ὙὙΟΙ ΟΤ᾽ ᾿Π]ΠΊΘΙ Τρ 5610; 
15 ον ἀἴθϑθθβ ΝΑΠΊΘΗ5. [ΤΌΠ. 
Βα ᾿οἢ τη ἀεθρθίθ 580. 
Κοίη Ὑ ουρ οίομθη ροἹθθὺ 65. ὨΙΘΥ, 
ΝΥ ἂρ τοῦ ΑἸ165 διοῇ σρῆϑα: 
ΠΟΙ ἰδὲ ἀπᾶτοβ ἄθηη Ετ, 50 αἷθ Ἰαδίθῃθ ϑουρθθ 
ΜΝ ΚΊΙΟΙ ἴα ἀπ πουΐθῃ 5050. 
2ὰ 5ο᾽υϑὺ 16η6 416 Ζιγοι 50 ΡΊΟΒΒ 
Ττοίχίθη Καιροῦ ἀρ Α]}. 
Ζάσποπ πἰομύ πτὴ Ἰἤσθῃ [Ὰ]}. 
ΤὴοΥ ἀδύᾶτβ ΟΥ̓ ΟΠ. 61 [πα βϑίπθη Μαοιβίθσ, ἰδί ἀδῃϊη. 
ΑΡΘΥ ἄθῃ Ζθαβ 11} Οἰδϑδησ Ζιι γϑυ ΠουΠ]ἸΟἤθη ]]Π1σ, 
Υισθὺ ἀπ πνϑίβοη Β΄ηπ ΘΙ ΡἍΠη. 
[πὴ θυ τππ8 Ζι ιπη]σκοις 
Τιοιἰθί, 1ῃπ ἀδν ἴθϑὲ ἄρῃ ϑαΐζ 
Θ[6Ι]οῦ: Προ ἢγο ἀστοῖς ἀδ5. 1,614.“ 
ΟΠ] ΔΙΑ σοπα 0 ἂπὶ Ηργζοη ΝΥ δομὲ 
Ηρτρου Νοίῃ διηηθϑασδὶ: ἰγούζ ρου Μαςῃ 
ΤΠ υποὺ 50 ΒθβοΠθ ΘΠ 10. 
ζ0ὰ ἀοΥ (ὐίζογ Ἀπαᾶρι Ἰοη κί τὼ ΟΡΙμδοἢί. 
πη 516 {πτόπθη ΟΌΘη ΠΘὮΤ. 

ι ὙΠ 8]|16η Θύζοϊοη. σοῦ ἀατο αἴθ, ΟΠ αὐ] μη ἀθης ἀθγ Το 
ον ΕΠγογρΙοίπηρ σοσθὴ θη Ζθιβ ΙΔ ΌΓΟΙ ; 65 ροηϊρὺ δῃ αἴθ ΥΥοΥίθ 
ἀθ58 ΟΠΟΥΒ σὰ δε Πη6 1 Υ΄. Ὁ24: 

θὰ Ηδτν ἄον Ηριτη, βοΠΠσϑίον θὰ 
ΤοῪ δ !σθη, 116 Υ ανγα 
(ον αι! ρσϑίθ Μδομῦ απ ἀθπὶ οσπίθθη ΤΏτοπ, ΖΘ, 
ΒΥΒῦτ᾽ πη5, Πα]6 σνποπα 
γοη οἴμοι δίῃ τηϑ πη]. Οἤθη ΕἾ ον οὶ ἴθυπο. 4) 

ρῃηη ψἱἷῖνρ ἄθῃ ΡΟ ΘίΠθιι5 τηϊ ἄθη ἃπάοσθη ὐμοκθη (68 
ὈΙομύοτβ ππηθοίδηρθη Ὑθυρ] ἢ θη. 850. δυο 510}. πη] τ] ὁ αἷθ 
Βγαρθ, ὁ Ζθιβ τὴἷῦ ἀθυβθὶ ρθη (ἀϑγθο ρκοὶῦ σα]τοῦ 18 βοηβϑῦ, ΟὉ ΘΓ 
ἀἴ656 106 Θ΄ΙΟΠοτ μοῦ ἀοΓ Ηθυγβοηαί σοηϊοθθὺ θοῆθ ἀογ [ΟΠ οΓ βοηϑβὺ 
τοῖϊύ σατο ῥτοϊϑύ. 

ΠΟΘΙ ἰΙα55θη νῖν νουϊδαῇρσ 1656 Βοάθηκοη δαΐ 510} θογα ἤθη ἀπὰ 
γοΥρορθη ἄγ ]ρθὴ ΜῈ η8 ΖΙηδΟηθὺ ὰ8 ΑΘΒΟΠΎ]Ο5. γοὴ ἔγ ἤοΓΘῃ 

4) Τόαχα Ὀοιπουκί Παγμπιηρ ἴῃ ἀδν Ε]Η]ΘΓππησ Ζὰ 5θ ΠΥ Αὐιβραθθ 465 Ῥτοιηθίῃριιβ 
1859, Κ΄, 14 ἀθν ΕἸη]οϊταηρ: ΕὙΘΙΠΟΉ, οἷ ρᾶδι δ Ζθ ἃι15 θἴπθιῃ Ππουρθϑδηρ ἰΆΒΒΘΠ 
ΒΙΟἢ ἸΠΉΠΠΘΥ Δι {{γ 6 06, 6] 0Π6, τι 4601 Ζτιβδιη μη ηΠΔΠρ 6. ΟΡ Β56η, ΘΘΡΘΝ α168 {Πηΐθγ- 
ΒΟΠΙΘΙηρ Θἰπηθ αἀουα ρθη (ἰθἸβι βομθη ΕΘΠΟ] ΟΠ βδηβιοἢ  510ῃ πϊοῃς χὰ βίγβαθθη 
ΒΟΠΘΙηθη, Εἶθ θθίθῃῦ 510) Πδυπιηρ 5. ΡΟ]ΘΙηΙΚ αὐ αἴθ. νορ ΘΟΠδιηδη ρϑαιιββουίθ 
Αμβιομέ: ,,) 1650. (ἀὀζίου Τουάθση Πγθ ΒΘ οΊοϑ δ ἀπ οαῖσθ ὙΘΥ γι ηρ βαμημηΐ 
ἄθπὶ ἰΘ ρθη ρθη Βοντββίβοίη, 10 τ] 1ῃ ΠΙΘ ΡΟ 6. πη νου γϑιιθπάθι ἨΠΠΡΘΡπΠρ 8 
ἴῃγο πὸοῃβίθ  θἰβηοιῦ πὰ (ὐΐϊθ ἀον Μίθηβοῃ θη Πὰς τππὰ Ενθάθῃ βθίηθυ ὅ'6616 
χὰ Πηάθη νουηῦρο, [πὸ οἷπθ ΑηβοΠαιπιηρ' (ἀν οι Ζιι ΘΜ ]ΏΊΠΘΗ, ΜΠ 5100}. ΑΘΒΟΏΥ]ΟΒ 
αἴθ. οἰγιηρίβομο (ἀὐἰίουνν δ, ἸΠΒθΘβομάογο ᾿ἢγθη ΠΘυγβΌΠου, ἀἄθη ἄθιιβ νουβίθ!]θ, σ8- 
πρὶ 65. [ΓΘ ΠΠΟἢ πο ἢ, οἰηζθίηθ (Πουροϑάηρθ ἃτ8 θη Ζτιβαι ΘΠ Πσ 6. ΠΟΥατι5Ζιι- 
ΘΪΒ5Θἢ, ΒΟΠΟΘΙ 65. ὈΘανῇ οἷπθ5. ΠΟΡΘν ΟΠ θη). ΘΙ πιη8 ΒΘΙπθυ ΘΥΌΞΒΘη ΘΟΠΟΡ ΠΡ ΘΗ, 
ἃτι5. ἀθηθη 510} οἷπθ ϑιαμηπιθ. τ] ]ρ᾽βου αν ΚΘ [155 φίθμθη ἰδέ, ν16. αἴθ5. Κ]Ἰαῦιβθ 
ἴῃ βθίηθῃ {πϑοϊοσιιιθηα ΑΘΒΟΠΥ" {γαρὶοὶ, ΒΟιΟΙηΐ 1829. σοχοῖρὺ Παίς, Νῆαδ5. Ἡδυξιηρ 
ἀδηη ὑνοῖΐον ἅτι8 ΠΌΠΟΙ [πὶ Πα] ἸΒἐβοηοι Δ οἶδ ζυβαιμηηθησ βίο], κα 
ΑΟΒΟΒΎ]Ο5. ΠΟΙ  ΤηΒΒρ θη 561}, 
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τοίου ἄρον ΤἼδίθη ὑπα Τ,οἰάθη α65 Ῥγοτσηθίμοιιβ που] ]οἰοσέ οὐ 1610. 
Ἠοβιοαβ ΤΠθορομθ ἰδύ ΠΙΘΥ ΠΣ 416 ἃ] οϑίθ Οπ6116, βονὶθ αἴ6 θυ Κο 
πηὰ Τάρο. (ΤΠθορ. 8071---616, Ορρ. οὐ αἴθ5 ν. 42---108.) 

ΝΟ ἀοι Π)αγβίθ! !ὰπρ ἀ16565 ΠΙΟΠΐουβ Παίίο Ῥτομηθίποαβ ἀθη ΖοΓη 
ἀὯ65 Ζθιβ ἀδάμτοι οὐγορύ, ἀδθθ Θ᾽ ἀθηβ} 6 Ὀ6Ὶ οἰ πθπὶ ΟΡίο ἴῃ 
Μοκοπθ (αἰΐοῦ Ναιηθ [γ᾿ ΘἸογοη) σὰ ἰδαβομθη βποῃίθ. Εν {6118 
πϑτ 0 ἢ οἷ ροβοῃ]δομίοίοβ ἈἸ]ηα 1ῃ ἀ6Γ᾽ ΝΥ αἶβθ, 885 6 δα} (6 Γ θ΄ ἤθη 
ϑοῖίθ 48. Ε]θῖβοῦ ἀπὰ 416 ΕἸηρονγοίαθ, τὴϊῦ ἄθηὴ ΒάθοΠθ 465 Ορίον- 
ὉΠΊΘΙΒ. τ} 1110, τύ βαιητηὺ ἀπ Ποἰΐ ἴῃ 485 [611] δἰ π οἰκο] ίθ. δα 
ΘΓ ΔΠάΘΙη ϑοῖίθ ἀῦο. 416 ποοῆθη Πϊηϊορίθ ὑυθ] 6. τηϊύ γ] 6] 61 
Βοίΐθ ὑπο κοῦ πᾶγθη. Ζθι5 ψυπάθτίθ 5100}. ΠΌΘΓ α16. τπηρ]θΐοῃ- 
τηδδβϑῖσθ ὙουΠΘ]ὰπρ 465 Ορ[ου  ἴβοῃμθβ, ἀἃ ἋοΥ 818 Κποοίθη βοβίο- 
Ποπάθ 1161] τυοὶῦ συῦββου δυβοῃϊθη 815 ΘΓ ΔΠᾺ6γ6. ΡῬΙΟΙ ΘΠ Θ 15. ἈΡΘΓ 
βίϑι 6 Ἰῃτη ἀ16 8} δΔηηοῖη. ὙΥΊΘΟἢ] Ζοιβ α16 1,15ὲ ἀατο ΠΒοδαΐο, 
80 ΠΔΉΙΩ ΘΓ (00) {ΠῚ 510} 46 σγῦββουθῃ ΤΠ61] ἀπ 815. ΟΓ 58}, (8885 
68 ΠῸΓ Κποοίθηῃ ΓΘ η, ΖΙ ΓΘ ΘΓ συγ! Πρ. [)65}810 ΘΠ 161} 6 ἄθῃ 
ΤΠΡΘηβαηΐου μα] πα 485 ΕΘΠΘΙ θοὶ 510}. (Ορρ. οὐ ἀἴθ5. νυ. 42, 41.) 
1[)ὰ ψουρίηρ 5100}: Ῥγουηθίμθιιβ Ζπ Ζυγοἰΐθη Νί4]6. Ἰπἄθτη οΥ (85 ΕΘΊΘΓΙ, 
ἴῃ θη ϑίθηρθι ἀογ Ναγιποχβίαπαθ 5) γουρουρθη, θη (Οίζοτη οπύ- 
νδηαίθ ὑπὰ ἄθη Μθηβομθη γθ}] 16. Τ)65}8}0 ᾿Θβο ]ο55 Ζθαβ (6η 
ΜΘΏΒΟΠΘΠ. ΟΠ ΠΘΊ68 ἴἴ606] Ζυζι ρθη. Τὼ ΡΘί8}1] ἄθη Ἡδρ βίοβ 
οἷπθ βοῃῦηθ πηρίγαιι ἃπ5 Ετὰθ ππὰ Ὑ ΆΒΒΟΥ σι ὈΠ]46η; αἴθθθ αγ 8 
ΠΘΥΡΠΟἢ σοβομτηϊοκῦ πα νοΐ Ἠθυτηθ5 χὰ ΕρΙΤηθίΠθιι5. ἄθτη ΒΡ ον 
465 Ῥτοιηθίῃοιιβ, σϑῦγδοηῦ. ΘΟ] αἸΘΒΘ ὴ 5610 ΒΥΠΑΘΙ οἰ Προ τ 
δαί Κοὶπ θβοθθη]ς γοϊὴ ζθιι5. ΔΠ ΖΘ ΏΤΏη6Π., ΟΠ ΘΓ 68 βοίοτὺ φαχίϊοῖς- 
ΦΌΒΟΠΙΟΚΘΗ., 50 βοδοηίοίο ἀἴθθοῦ ἀ00})} 416 δήδιπππρ πἰομῦ πηα τηϊέ 
ἀογ Ῥαπάοτγα 6) χαρίθιοἢ ΘΡ ἢ]ο] Ὁ 6Γ θη Κα ̓ἰβίθ, ὑγ6 1016, 815. 5190. σοῦ[ϊπηοίι 
ΜατΤαΘ, 4110 Ατῦ νοὴ {ΠΠ61}] ηΐογ 16η6 Νίθπβομθη νουρτγοϊἰθίθ. 1Π6 61] 
Πὰν αἰ Ηοϊπαπρ 1 ἀθγβο] ρθη ΖυΓ Ὁ Ό]16 0. Ῥτγοιηθύμοιιβ ἈΡῸΥ ΜΠ͵ΩΘ 
ὙΟΠῚ ΖΘ118 211 ϑἰγαΐθ Ὧἂῃ ἄθη ἰΚδυϊκαβιι8 ροίθϑβου, θᾶσὰ ἥοσ ἐᾷ! 
οἴη Αα]οΡ που 6]. ὙγΘ]ΟΠ6 416 ΠΡ. ἀθββ ρθη Δ ἴτ855: νψ)ἃ8 ἀ6Γ ΔαΪΟΓ 
ΔΌΘΙ Δ Τᾶρθ ΔΌρΟίγββθῃ [αὐΐθ. 05 ἴῃ 46 Ναοῆῦ νοὴ Νοαθιη. 
ΕΠ ταγταθ Ῥτγοιηθίῃθιβ ἀατοἢ θη ὥΟΠη (65 Ζθιι5. 46η ΗθυᾶΚ]65, 
ΟΠ 56] η6η 6556] ᾿ϑίγοϊ Ὁ τηϊῦ ΕἸ ]ΠΠσπαηρ (65 Ζθα5, ΘΙ Ο ΠΟΥ ΟΠ], 
ἀ855 ἀοΓ ΕΠ) 561 Πη65 ΒΟΠΠ65. 5101) ΤΊΘΠ ΧΟ. 7) 

δ) Ῥίοϑο Ρῆδηζχρ αἰθηίθ Διο ἢ βοηβὺ 815 ΕΘΠΟ ΠΔ]ΓΟΥ Ῥοὶ ἄθη Οτίθοηθη, ἀοοἢ 
τηδρ' αἴθ ὈΥΒΡΙΠΠΡΊΙΟΠ6 Βοαραξαηρ ἀον Ρἤδηζθ 1η ἄθηὴ θη ᾿πΠ]ΟΡ ΤΙ] ΔΉ ]ΒΟΠΘη Ὑ Ὁ ΚΘΙῚ, 
ΒΘΘΙΩΘἰΠ5Δηηθη Μγίητι8 γ0η (ΘΓ ΗριδΌΚαμ (65 ΕθιιθυΒ δἷπθ δηἤθιθ ρΘ 656 β56ἴῃ, 
Ῥγοιπηθίμρθιιβ σασίθ ΤῸ] πἰοης Ὀυϑρυ ΠΡ] ]Οἢ 5ΟΠοη γουῃϑηθη65 ΕΘΌΘΙ, ΒΟΠΩΘΙ 
οηἰχάπαρίθ 65. οὐδ ἀἀγῸ ἢ ΠΙθιιηρ [πη] Η0]Ζ6 ἀοΥ Ναυποχϑίαπιαθ πη Ὀγδο ΐθ ἀ8ηη 
ἄθη ρ] πη ΠΠ 6 Π46η. Θίθηρ 6] Ζῃγ Εγάθ Ποσὰρ. (Καμη, αἰθ Ἡργαθ κι 465 Εθιθυβ ππα 
Ὧ65 (ἀὐδί(ουίγαηκβ. Βου!η 1809.) 
: κὴὶ 50. Ποίβϑί 86. ἴὴ ἤθη Δ ουθη ππὰ Τάρθη, ὙΠ, Θομδιηδηη Ζι ΤΘΟΡΌΠΙΘ 

. 219 86. 
1) Ὁῖθ νϑυρ]θμθηθ ΘΡΥΔΟΒ ουβομιησ ἀπ ΔΙ ΓΠΟ]οσὶθ τοδί ἤδΟΠ, (85. Εἶθ 

ϑαρθ' γ0η. δἴπθιη Ηδγοβ οὗθυ ΗδΙ ροίί, ΜΘΙΟΠΟΥ 485. θυ] Οβοῃθηθ. οὐἶθι γ0} [6 Πα ΠΟ 61 
ΘΑ] θη. σϑγαι θέα τη ὙΘΥθΟΓΡΌΠΘ. ΕΘΠΘΙ γ0 1 ΗΪΠΊΠΙ6] ΠΘΓΆΡΠΟ], ἀπο αἴθ ρΆηΖ8 
αἰΐθ ΜΓ ΠΘΠ ΘΙ. (61 Ἰηἀορθυτη 5 Π θη Ὑ Ο] ΚΟΥ ΠἰΠἀαγο Προς, Αὐτοὶ ἀν Οδιίίογίνδηῖ,, 
ας ἢν ἀθν Βδρθη ψτιτθ, ἴῃ οἷηθ ΡἤδηΖθ οἰ πρ ΒΟ] 0556}, γ πὶ Ἡ]ΠΏΠ]6] Οὗθυ γῸΠ ΘΙ ΏΘΙῚ 

Ἰμεν 



᾿ : ᾿ΕΙΝΙΕΙΤΌΧα. 

γοη ἀογ Εγζβμ!ιηρ ἀ65 Ηρβιοὰ Κοπηΐθ Αθβοῦυ]οβ ἀϊθ [θθογ- 
Ἰιβίύαηρ ὧἄθβ Ζθιβ Ὀ61] ἄθῃ Ορίθγ ἴῃ Μβκοηθ, 8) σϑίοπθ δἴπθῃ υτηο- 
Τβυ βοηθη Ζὰρ Παΐ, [τ βθίηθ Τταρύαϊθ πἰοηῦ Ὀγϑαοῆθπ: ΠῸΓ Ἃ6Γ 
ῬΘαΘΓγΔὰ θυβοηθίηΐ 415 ΗἨδαρύνογρθιθη 4685 Ρτγοπιθίῃθαβ. (Υ. 7, 82, 
83, 108, 253, 612, 946.) Αὐο] [Ὀγβοῆθη ψῖγ γεγρθ Ὁ] 1οἢ 80 θ᾽ 
ὕπϑϑθῃθ᾽ ψΚ65}|810 45 ΜΘηΒΟΠΘΏρΘΒΟΒ] ΘΟ ἀ48 Εθαο θη θθμγίο. 3) θ- 
σθρθῃ Κοηηῦ Αθβοῆυ ]οβ οἷηθ Βθῖμῃθ δηάογο ΟΠ] Παίθη πθ!ο 8 ἀἃ8 
ΜΘηΒΟΠΘΠρΟΒΟΒ]θοἢς ἀθπι Ῥτγοιηθίῃθαβ σὰ γογάδηκθη Παί. 85 Μϑηβοῆθη- 
ΘΘΒΟΒ]θο ύ Ὀοίαπα 510 ῃ 1ῃ Θἰπθῖὰ ΒΘ .Γ ΤΌ 6η. ὑπιθγρ]θίομθη Ζαβίαπαο: 
αἷ6 Μϑηβοῆθη ΜΆγΘη νήπιοι, οτβύ ἀυγοῆ Ρτγοιιθίῃθιβ Καπηθη β[86 ΖῈ 
Θἰπθπὰ θθνιιββϑίθη. ὙΘΓΠΙροΙηἄββθη [ΘΌθη. ΥΟΥ τη Κδηηῃίθῃ 5816 
Κοίημθηῃ Ηβιβογθαι, ΒΟ η θη ΟΠ ηΐθη ἴθ ἀπηϊκίθη Ἠδ]θη. ἀἷθ Εἰπ- 

Βϑυτηθ (ἀθτη Ν᾽ οἰϊουθαιτη οὐθὺ ἄθιὴ ὙΥ δ] θδιιπ}} ΠογΑΌρΘ ΠΟΙ, 850. πάθῃ ΜΓ ἱπὶ 
ϑδηβκεὶ ἀθη Μγίμιϑ. γὸμ δἰπθιη Μδίαγίονδῃ, ἀθὴὴ ΗΔ] Ὀροίΐ, ἀοΥ Αρτιὶ οὐον ἀὰ8 ΕΘΌΘΥ 
γοὴ Ἡϊη]η6] ΠΥ ΡΠΟ] 1. Αρτὶ τὰ ἃ 8415 Ρυϑιηδίϊ (ΌΥΒΟΥΡ 6) ὈΘΖθιοηπθί ὑπὰ 
Ὀγπσὶ (45 ΕΘΊΘΥ 1Π ΘΙ ΠΟΙ [406 ΘΙ 80. [85 Εθιθυῃο]θη 56] 08ὺ Ποῖβδί τηδίπηδιηΐϊ, 
τηδημᾶτηΐ ΟὝΘΥ τηδίῃα) 1, ΘΙΟΠ65. ὉγΒΡΓ Πρ] ΒΘΙθθη. Ὀραθαϊοί πηὰ π8ὸῃ Κυθη 
Ἰη8 ΟΥθο  βοῃθ. 8415 μανϑάνω (πᾶπλ]]0}}). ἴγθιηθ5 ΝΥ 556. 5100}: ΘΠ στ θη“, ἀθηῃ (88 
ΘΔηΒκτ νου, ΘΖ ῃμπθί 8π0 ἢ} ..Πδιθθη, δίθῃ]θη“) ἀθογροραηρθη ἰδέ, [85 ΕΘΌΘΙ 
Ὑασὰθ. ἀαγοῃ στϑῖθθηθ υθῆπηο οἶπθβ ἢδγίθη ΗΟ]ΖΘ5 δῖ ΘἰΠΘΥ ΘΟΠΘΙθΘ. γοη ΘΙΟΠΘΠῚ 
ἨΟΙΖΘ Πουνουρ γί. 1)6γ ἴα Ὠοὶδϑί Ρυδπιδηίῃα, τγὰ8. νοη Καἢη τη ἄτη ΝΑΥΠΟΧ, 
ἴπ ΘΙ οηθπὶ Ῥτοιηθίμοιιβ (5 ρογαιθίθ ΕΘΠΘΙ σϑίσαρθη ἤΔΌΘη 530}1, ἴῃ ΘΙ παὰηρ' 
σοβοίζί γα, [)85 ϑίδῃηηοτί τηδίῃηδτηϊ ἢθὶβδί 1ῃη δορο]οϊίοίον Βοαθαϊαμθ δαοἢ 
Γαι θη“ πη τῦγαθ. οἷη ϑηΒ.  Π50Π65 ΝΥ οὐὐ Ρυδιηδίηγαβ ον Βδαθονα ὈΠᾺ θη (γοὴ 
Ῥγδιηᾶίῃα Βᾶι0). [165 5πηα αἷθ Βοβυϊαίθ, σὰ ἄθηθῃ Καμη ἴῃ 6 ϑουυ: ,,0 16 
Ἡρδυαριη ἀ65 Εθιιθβ ἀηἃ 465 (ἰίϊουίγα κα. Εἶπ Βοιΐγαρ ΖῈΓ Ὑθγρ] ΘΙ ΠΘ θη 
ΜΥἰΠΟΙοσῖΘ ἀθὺ [πἀορθυηδηθη. Βου]η 1859“, σοϑὶδηρὶ ἰδέ, [1656] Όθ. βἰπαὰ νὴ 
ΒΘΒΙΘΙάθπ ἴῃ ἄθ Απίβαίϊζ  [Ππβογο {{πτνᾶϊου ἴῃ Υ Θϑίθυτηδπηβ Μοπδίβῃοίίζθη [806, 
5, 889, τἀπὰ γορ ἶδδι ἴῃ Ἃ6Υ ΒΟ... 6ν Ῥτοιηθίμθιιβ 465 Αθβογ]οβο,, 5, 47, 
ἈΘΥΒΙΟΠ ΠΟ Ζιιβαιηπηθηρθβί! ], 

Βόθοη  ΘΙΟΚΘυ Ὀθιηθυκίο ἴῃ ἀθιὴ ΒΟμ6 ἄρον αἷθ ΤΎΠορΘ 5, ὅ0: Εἶπ ὅδ 
αἴθ τηϊξ ἀοὺ ΑἸΒΟΒΙηἸθατιηρ 465 Ρτομπιθίμθιβ νουναηαί ἰδ Παΐ αἰθ ργοβαίβοῃθ Εαάδ, 
ΝΟ ΠΟΚΘ ἡϑοῖ ΒΒ] ἀθγ5. Εγιηογάππσ γον ἄθὴ Αβ6ῃ 8ῃ αὐτοὶ ἀπο θο γίθ ΚΊΊΡΡΘα ταϊΐ 
ἄθῃ ἰδάδηιηθη βοίποα βΌἢπο5 ΝΆΓΙΝΘ Θοίθββϑι να, ἸπΠ66 85. Ἰῃτὴ οἷπθ ϑοιϊδηρο ΟἹ 
π (485 (θϑιοῃῦ {γὰπῖο] 1. Ποοῃ ψαγηΐθ Δ ΘΙ οκου, αἴδα ποο ΜΘΙΓΟΥ ποξ Ῥτοιμ βίῃ θαΒ 
χτι γ ΒΡ] θίομθπ, ἴΠΔ ἃ ἢ α16 ϑᾶρθη (6 Οββθίθῃ, θἴῃθβ ἱπα ρου} ΊΒΟΠΘΙ ΚΘ ϑΙηΠηΘ8 
81ὴ Κδιικαβοβ, Ὀθυοπίθη ὑῸὴ οἷποῦ Ομ], ΜΟΥ 6ἷπ Ναᾶμη 8π Κοίίθηῃ Πορὲ πὰ 
ἀπτοῖι Θίπιθη βοἴπ6 ΕἸΠρΡΌ ΘΙ 6 ῬΟΠΔΡΘΠάΘΗ, ΟΡ] αἀαἴαν Ὀδβίγαϊ πεῖνα, ἀἀ55. ΘΓ αἷθ 
ἴῃ ἀθὴ Βουρθ νου θΟΥΡΌΠΘη δοῃδίζο ΘΌΒΙΟΒ]Θη ΟΟΘΥ Ζιὶ 5ίθ ἢ] 6 γουβαοιξ Πδΐ. (Νὴ 
Οὔδδγ 5, 80, ψϑίομθι δῖ Δ ΘΙ Κουβ ρυίθοι, (ἀὀἰίου!θηγο 1., ὃ’. 7581 νυν θιβί,) 

8) ΠΟΟὴ ἤπάθηῃ ψῖν οἴπθη ΝΔΟΠΚίδησ νο ἄθγ Ορίουρθβοῃίομῃί Ηρβιοαβ ἀατγίῃ, 
485 πο ΑΘβοῆγ]ο5. ῬΥΟΙηΘίΠοιιβ εἶθ ΜΘ βοπθη δηϊοιἰοίθ αἴθ ΟΡΙΘ δαΐ οἷπθ ἀθὴ 
Αδίξοσηι στ ἢ] ἢ ΠΠ1οθ οἶδ ἀδυζιθτίποθη (Υ, 498. 54.), νὶθ αἀἷθ [616 δοῃ Ὀ6- 
Μοἰδί, ἀἀ55. Ῥτουηθίῃθιιβ πἰοῃΐ ἴῃ οἴηθαι ἀρβο]αΐ ἴθι ἀβο!]ροη (ἀδοοηβαῖζο σὰ ἄθῃ 
ΟἸ ΣΙ ΙΒΟΠΘῚ (ἀδίίοτη βίαπα, 

9) 455 ἤΔ0} (ΘΓ Δπϑοπαιαην 65 ΑΘβοῦγ]οΝ ἀδ5 Εθιιθυ οὔσναβ ἀθη ΔΙθμβοπθα ἀπτοῃ- 
ἅτι5. ΝΘιθ5. τη {ΠΡΟ Καπηΐθ5. ΘΟ 6 ἢ. 56], 5[6}}0 ΟἸαιιβθη. ἴῃ βθίηθη {μθο]οοιηθηᾶ 
ΑΘβοῃ, 5. 149. ἃ]5. πηι [6] αν ἢϊη, ΑἀἸο ἢ θοὶ Ηοϑοα ἰαββθὴ αἴθ ΝΥ ουί ζν 6] 
ἤδυμα, Τηθορ, ὅ, 0ὃ οὐχ ἐδίδου μελέοισι πυρὸς μένος ἀχαμάτοιο. ΘΡΡ. οἱ ἃ, δὺ 
χρύψε δὲ πῦρ ἀἰδ55 ἴῃ ἄθπι ϑδ γγαγαπηὰ προμηϑεύς πυρχαεὺς ἐἰθν ΕΘιιΘΥΓδ Ὁ} 80. δαΐρο- 
ἴαϑϑῦ ιγθ, ρθη {ΠΟ ἢ 815 ΕὙαρτηθηΐ 219 (64, Ἡθυμ.) πουῦνον, Ἰ)οτί ἡ Ο]]. θη 
ϑαῖγγ ἀδ5 ἘδΌδΥ, ΜΘ ]ΟΠ65. ἰπτὰ ἀπ Καηηΐ γ 87, ππηδυπ6 ῃ. της κὔββϑῃ; ἀοβῃα} σὰ 6 
ἵπτὴ Ζιιρουιΐθη: τράγος, γένειον ἄρα πενϑήσεις σύγε. Νδῃηῃ ἄθιὴ Θαΐγν ἀδ5. ΕἰθΘΥ 
θα. σᾶ} {ΠΠ0 6 Κη πΐο 8. ΜᾺΓ. 850. ΚΟηηΐΘ. 65. πητηδο! οι πον αὐ ἀν Εγαρ σο- 
ΌΒΘΠ. 5611, 

ΤΡ 

ω 

μὴ 

με, ἀ- 



ΕΙΝΙΕΙΤΤΙΝΟ. Ό 

{Ππ6] ὰπρ ἀ65 9} γ05 γᾶν ἤθη ἀπο Καηὐ, ψ16 616 πηϑύ 465 ΖΆΠ]6Π5 
πηα ἀἴ6 ΒΟ ΒΔ ΒΟ ΓΙ --- 41165 αἴθ5. Ἰθηγίθ 516 ογϑὲ Ῥγοτωθίμρθυβ : 
δοἢ α16 Πογγβοῃαίθ ὕῦογ α16 Τ᾽ ἰογοὶῦ γαγαθ Ἰἤηθη οτγϑί ἀατοῇ Ἰῃπ 
σὰ ΤῊΘ]]. πα δ} 45 Νίϑου. ἰθγηΐθη 5816 δϑύ ἀγο 1ῃπ ταύ ΘΟ ἢ Πἴθη 
Ὀοίδισοη. {πὰ νψγὰβ α16 Εγαὰθ δῃὴ ϑοῃδίζθῃη πὰ Μία! ]θη. 8116 Γ Ατὶ 
θᾶγρ, τηϑοῃ τα ̓ ἤπθη ῬΤΟΠΊΘΕΠΘι18 οὐδύ σζαρᾷηρ!ο) ππὰ ππίχραν. Αποὶι 
ἩδΙγαΙἰ68] σοροη Κυδηκῃοίίθη ἢδΐ ογϑύ Ῥυομηθίμθιβ ἀθη Δίθηβοϊ θη 
ΘΘΡΌΡΘΗ: ΝΠ 1ΠΠῈ ΘΙΏΡἤΠηρθη 516 αἴθ πηδὺ αἴθ Ζυκαηί ἃι1ι5. τηδπη]ρ- 
[Δ ηθη  ΟΥΖΘΙΟΠ6η σὰ ογκθηηθη. (Ὁ. 441 --- 468, 4177 --- 505.) Καὶ 
4116 Κα ἀπϑίθ ἤᾶθθη αἴ6 Θἰογ ΠΟ 6. νοη Ῥτοιηθίμθαβ. ϑϑίηθ Μίθηβο!θη- 
{το Πα] ]Ο ἢ Κοὶΐ Πα ΘΓ Δ οἢ ἀδάμστοι ΡΟ] βθη, ἀδ855 οΓ ἄθη ἰθυ ]Π ] ῃ θη 
αἴθ γογδιιβϑίοηῦ 405 ΤΌά 65. ὈΘηΔῃ τη. πάθη οὺ ὈΠ1π46 ἸΠ]οΪπ ρθη ἴῃ 
Ἰῃπθη ΜΟΠΏΘη [1685 (Ὁ. 250).10) 46. Ρτγοιηθίμθαβ μαὶ ἀδ5 Νίθῃβο  θη- 
σθϑο ] θοῦ νοι ΤΌΘ ρσογοίϊοί. ἀθηη Οἢπὸ ἴῃπ ψἄγθη 416 Μίθ βῆ 
ἴῃ ἄθῃ Ηδάθβ ρορᾶηρθηῃ. 64ἃ Ζθι15. 815 ΘΓ α16 Ηδγγβοπαῖς ρον ΟΠ ΠΘη 
Πίία. δ αἴθ ἃγιηθη ίθγ Ὁ] 106 η σὰν Κοῖπθ ἈΠΟ ΚΒ  ἡϑῆ τη. ΟΠ 6 γ ἢ 
ἀἀ5 σᾷηζθ (θοῦ ] θοῦ νϑυπὶ θη ἀπα Θ᾽ ἢ ΠΘΙΙ68 Δ (16 ϑ':161]10 βθίζθη 
ψ0}}|6ὲ. (Ὁ. 228 54.}1}1) 

50 τοάθὺ ἴῖο τὺ Ποῦ ἄθη Ῥτγομηοίμθιβ τηϊῦ ἀθη Ὑογίθῃ 81: 
ὦ χοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανείς (Υ. 618) ψἄμιοημα 6Γ 48 ἀ6Γ 
ΘΙ ΠΖῖ9 6. ἘΠίρυ Δ]|16η (ἀὐἰΐοτη ΜΘ] ΟΠῸ ἄρτι 2618 διμθθευτ ει, (Ὁ. 234) 
ΔΘ ἢ ἀθγθη ΔΙ] σθιηθίπθη Ηδ58 δα 510} χσορ. (Υ. 8 

ΒΥάΠΟΥ, 8418. ἀον Καπιρί χν]Βο θη. ἀ6ΠῚ Ζ6118 ἀπ 5θίποιη Δμμδηρο 
οἰ πουβοιύβ πα ἄθη ΤΊζαΠοη, ἄἀθη αἰ Πάογη 468 [Γᾶ Π08 ππα ἀον δα Δαΐ (ΘΓ 
ΔΠΠΘΓΘη 66 θΘρΆΠη. βἰαπα Ῥτοιηθίμθα8 πὴΐξ βοίποι Μαΐου ΤΉΘΙΩΪ5 12) 
ποῦ παν δα ἀἠ6Γ ϑ'διἰθ 465 Ζθι8. βοηάθυη θογκίθ 80} ἀαγο ἢ 561Π6 
κἴαροη Βαιῃβο ] ἄρθ, ἀ855 ΤΌΠΟ5. τηϊῦ βοίηθη Βαπαάθθρθηοββθῃ ἴῃ ἄθη 
Ταγίαγοβ ρϑβο]θπαθνὶ πυτάθ. (Υ. 190 --- 220.) θυτοι βοῖπο Βδίῃ- 
ΒΟΠ]ᾶρο. Θγ ἢ] Ο] 6 ΠΔῸἢ ἀθῃὴ ὅἴθρθ ἀθ5 Ζθιβ 416 δέου 1646 861 Π0ὴ 
Ὀδβοπάογθῃ ὙΥΠΓ κα ρϑ τ οῖβ (. 459). ἴαγοι α16 ΚΙαριοῖῦ ἀ65. Ῥτοὸ- 
τηθίῃθα5 σιγθ 416 Πουυβοῃ δι 465 Ζθιιβ θοίοϑιρι. (Υ΄. 308.) {{00ΤΊρθ 5 
ἢαύδο ῬΙΤΟΙ ΘΠ θι5. γῸη ΨΟΓΡΠΘΠΘΓΘΪηΏ ΠΠΘΠΡ ΘΥΠρα  ͵θθη τηϊΐ βθίῃηθῃ 
γουαπάΐθη, θη ΤΊδηθη. ἄθηη ουϑῦ ἀδηπ 8158 561Ππ6 ἀαγοὶ α16 ἼΤ᾽ Ποτηὶβ 

10) Ῥάᾶζὰ Ὀοιηουκῦ ΘΙ ο κου (Νομίγασο σὰν ΤΥ ΎΠ]ορΊ ἣι, 47): Μου]ον ἅγαΐρο Ζυ- 
ΒΔΙΏΙΩΘΗ 5 ΘΙ]ΠΠΠΡ᾽ --- (45 Παϑθίη, ὈΠπάθ Ἠοϊηιιπρ' ΠῚ (8 Εδιιου; πΙ6 ἰδί, οὔννδβ 
ΘΟΠΟΠΘΥΘ5. ὕθου αἀἶἰθ Ἠοϊϊηιπρ σοϑαρὶ Ογ θη. 415. ἴῃ αἴθβου ΑὐιβνΔῃ] ᾿ιπὰ ΑΠΟΤα ΠΡ 
αοὺ ἀγθὶ ρυτόβϑθῃ (ἀὔΐου ἀοὺ ΜΘηβοΠΠοΙΐ. 

11) ὙΥ]Θ Ῥτοιπθίῃθυβ 485 ΜΙθηβοΠ Πρ ΒΟΠ] ΘΟ  τοϊοίθ, πα ποῦ ἀπροαθυίοί, 
ἀοΟἢ 5ἰθηΐ 50. Υἱ6] Τὰν πηροίδηρθπο Βοίγδοῃξαπρ' [οϑύ, 4855 Ῥσοπηθίμθιιβ ἀατΟ ἢ 56 1Π0 
Ἠδηα] Πρ β 6186. πο ζπᾶπρ τῇ ζθιιβ ἅθίθ, (ἋοΥ ἃ ἴῃ αἴθϑοὺ ΒΘ θμπηρ ἀθΓ 
ΜοΙσγα πηίουουίθη νᾶγ. (ΑΠάΘΥ5 πιυίῃθ 6 ΚΙδιβθα {προ]ορ, Αθβοῃ. ὃ. 15. υπὰ 
Ῥαρ. 143.) Ιη Βοζιρ διυῖΐ θη Ὑ δυο πη θ]Δη. 65 Ζθιβ ἱγαρὶ ἨἩδγίαηρ (8, 18 
ΑΘΓ ΕἸΠΙ ΘΙ Πρ]: 1, ἀδ5 Ὀ]Ο556. (ἀγδιιβαη κοῖς ἢ ἀπ γουηθὶηΐ αἴθθ6 ΕὙΔΡῸ ταΐ! Ἐδομί, 
ὙΠ ΤΠ] ΒΟΠοἰηΐ, ἀπ ΨΜῈΓ αἀὔγίοη θη Ζθιβ πἰοῃΐ οἷ ΒΟΒΠΠΠΤΊΘγΘ5. Βοί νοΐ Ῥεῖ: 
Ἰερθῃ 4]8 Ῥχοιπθίμθαβ Β6 Ιου, δΌοὶ Β]οῖθύ 65. ΔΌΡΥ ἀοοῖ ΜΆΠΙ, (4585. (ΟΔΟΥ οί, 
ὙΘΙΟΠΘΙ πίομΐ ἀάγᾶη ἀθηκί, (85 ΜΘΠΒΟΠΘΗΡΘΒΟΒ]ΘΟ ΐ ἀπιγο} αἴθ Εὐ]όβαπρ δι οἷῃθ 
ὨόΠοτο δέ Ζὶὶ ΟΡ ΠΘΌΘΗ, οἴπ ὈΠΥΟΙΙΚΟΙΠΙΠΘΠΟΙ Οοίῥ ἰδὲ -- ἀ85 ἰδὲ ΔΡΘΥ Θἰῃ Μδῃροὶ 
Ὧ05 (Οοἰζοβθορυ β ἀθῃ ἀδ5 Ἡρίἀοηξμιιη Ζὰν Ζοῖν (68 ΑΘΒΟΒΎ ΠΟΘ. ἀθο ἢ ἴῃ ΒΘ Π6 
φἀοἸδίοη Ὑογίγοίθυη. ποῸ ἢ} πἰοῃΐ οιηρίαμα. 



θ ΕΒΙΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

ΘΙ ηρορΘροηθη ΠΕ ΠΒΟ ἢ] σο σὸη ἰΠΠη6Πη γουβο τη ὙΆΓ6η ἀπηα Γ᾽ 4685- 
Π4}}0 Ἰῆτοη {[πίουσϑηρ 815 ΠΠΥΘΓΙΊΘΙΠ1Οἢ δη88ἢ. {τὰ 6Υ δαΐ ἀ16 ϑ'ῖτθ 
ἄθ5 Ζθιϑ. δήϑῃηῃ δηᾺἋ6 5 ΜΠ αἀθη Υ̓οτίθη ἀ65 Ῥγοιηθίῃθιβ ὑγϑιθῃ 
αἀὔτγίθη, 50. παίίθ 1ἢτη Ζθι5 ΥὙ168] χὰ νϑυάδηκθη. (Υ. 228). Ἐὰ βού 
ποηηὐ 510) ᾿πηαϊτοθοῦ οἴπθη Ετθαπμὰ (65 Ζθιβ (Ὁ. 225), νὰβ 510} 
πϑἰγ 10 πὰ δαΐ 416 2610 ΥΟΓ 561η6. Βοβίγαίπηρ ὈθΖίθῃθη Κᾶπη. 

Ῥτομηθίῃθιβ δύ βίθίβ {ῦογ α16 Ζαυϊαη ἀατοι βοῖπθ ΝΜαὐίοι Τ᾽ ΠΘΠῚ15 
σαῦ πηϊοιτ]οηϊοῦ ρθύθβθῃ : 810 ἢ 818 ΘΓ αὯ5 ΠΘΠΘΙ σ]οΡ ΥΠ]Θη 65 
Ζθιι5. ἀθη Νθηβο θη σὰ}. υυιβδίθ ΘΓ 56} Ὅ0Π], 4855 ἴῃ δύγαίθ αδΠν 
ἰτοθη υὔγαθ (Υ. 101, 2605), 4001) ρ]αιθίθ ον {Γ861Π10} πο, 4855 α16 
Θύγαῖθ ο'ηθ 50 ἢαγίθ 561η ψῦτσαο (Υ. 2608). 185) πα 1οὐχύ γογίγαπ Γ᾽ 
Τὴ 561 πΠ60η [μοἸάθη ααγαιῖ, ἀἀ85 6416 Ηριβομδῖ ἀ65 Ζθα5 πϊοῃῦ οσὶρ 
561) ὙΟΙ6. ἢδὺ δ΄ ἋΟΟἢ Βοῇοη 2 )ὸ] ΗΘΙΊΒΟΠΟΥ -- ἄρῃ {Πτᾶπο5 πᾶ 
ἀθῃ Κτοπμο8 --- γῸ ΤΏΤΟΠΘ ΠΘΡΑ ϑὑ 126) ΘΌΘΘΠΘΗ --- 50 5: 6 δῇ 
Ἰοἰζί νοτᾶιβ, (8855 (δὺ αὐ6. Ὀ4]4 ΒοΒ τη ρ Π10. βοῖηθ Ἡθυυβοῃα γοῦ- 
ΠΠΘΡθη ψὶγὰ (Υ. 166, 958), πα δὲ ᾿ἰϑῦ βοῃ ἄθβϑθῃ Ὀοντιβδί, (855. ΠῸΣ 
ΕΓ 616 (οίδῃν νορ ἀθπὴ Οὐἰίογ κῦηϊρ ἀρνυθπᾶθη Καηη (Υ. 912). 16 
ΜοΙτθη ἀπα αἴ6 οἰπρθάθηκθη σὶηηγθηῃ (Ὁ. ὅ16) παίζῃ ἀἃ5 ᾿παθ 
ΘΓ πϑιθῃ (ὐἰ(ογαγηδϑῦϊθ ὈΘβΟ ]Οθ80η. ΜΠ Ζθι5 οἰπθὴ ΕΠ Θθιπᾶ 
ΘΙ ΠΡΊΉΡΘ, 8115 661 6 ΟΠ ΠΟΙΨΟΓΡΘΠΘΗ 501106, ΒΘ δ ΚΟΥ 818 ἀ6Γ Ὑ δου 
(. 110, 181, 158 ---τ1τ0ὅ, 907, 9351, 940, 958). Ῥδπη 501106 ΔΓ 
ΕΊΧΟΙ ἴῃ ΤΠ] ὰπρ σοῇθη ὙγΘ]οΠθη ΚΤΌΠΟΒ ΔΠΒΘΘΒΡΙΌΘΠΘη ἢδίΐο, 8ἃ]5 
ΘΓ ΥΟῸΠ 56 ἴηθιη ὈΓΔΙΐθη ΤΉΤΟΠΘ Πογαρσοδύγχ σαταθ (Υ. 910). Αα 

12) Βοὶ Πρϑιοα θυβοῃϑίηΐ ΥΓ 8415 δῇ 0 Πη 465 Φαροίοβ πᾷ ἀθὺ ΟἸγταθμ (ΤΏθορ. 
ν. 610) πδ0ῃ ἀοὺ (ὑβμθδίορὶθ 

Ὁτδμοβ --- 8, 

ΟΚθᾶποβ, ΤΉΘΙ58, ΦΔαροίοϑ, ΚΊΥΙΏΘΠΘ, 

β 
ΑΜ]85, Μϑηοιῖοβ, Ῥυουηθίμθιιβ, ΕἸ τη ϑίΠοιιβ, 

ἀγΟἢ ΑΘΒΟΏ]Ο5, ΟΟΥ 1 ΟΠ] σιιουϑὺ Ζὶὶ θἰπθη ὅοηπθ ἀν Τ θη σοιηδοὴηΐ Πδΐ, 
ὙΥγ6. 561) Βδηρ' ΠΟΟῚ οὐδ, θη Ὑαΐθυ ποηπί ΑΘβοθΎ]ο05. ΠΟ, ΘΘηβουθηΐρ' τγὶθ 
Βϑίηθη ϑοῃη [οι ΚΑ] ]0η., 

19) Τοαυῖη Παύ τηδη οἰπθη τιπουί ἢ ΟἹ] Οἢ θη ὙΥ Ἰἀθυβρυτιοῃ ροπη θη, ΔΌΘΥ πὶ Ἀθομὶ 
Ῥοιηουκῦ Ἠδυίπηρ: .[)ὰ5 δύ Ῥραδηΐθυϊθ, ἀθπη αἴθ Π᾽ομίθυ βἰπα Κοὶπθ Καυ]θαίο, (855 
516. 41165 δι ΗΘΙ]ΟΥ ππα Ρ[Θ Πρ ῬΘΥΘΟΠΠθη. ῬΥΟΙΙΘίΠΘιι5 τητιβδίθ Ὑο ΔΒ 5586, (855 
ΘΥ ΘΙΏΘΥ ΡΥΔΙΙΒΔΙΠΘ ΒΘβίγαίαηρ' θη ρΡΘΡΘΠΡΘΠΘ, ΔΌΘΥ Οἶθ ΒρΘοίθ}]16 Αὐί (6 Υ Βοβίναϊαηρ: 
Κοπηΐθ Θ᾽ πΙΟΠῦ γΟΥΠΘΥΒΘ ΘΗ, ἀΘ πη 8} 1556) ἰδῇ οΥ πἰοῃΐ, 0} τ ῖδ5. ΘΥ Υἱθὶ, ΕἾηΘ 
ἀθγαγθρθ γα ΠηΪτίο Οτδαβδιηκοὶξ μα ΘΓ ΒΘΙΠΘΠῚ (ΘΟ ΉΘΥ πο δὲ “ιιροίγαιιξ, πη ἀδ5 
γηδοηΐ 1ῃτΔ ΕγΘ.Κ. 5ὸ σοὶ Ἠδυίιηρ', ΠΟΥ ἴῃ (ΟΥ Ηδιιρίβαομο Βϑοϊε μαΐ, ΘΠ διιοἢ 
ΨΟΥ αἄθιη Ατιβάσιοις  γαὐβηϊγίθ ὐδιιβαηικοῖί. ἴῃ 5 Βοάθηκοη μϑξο  γ9). 
1Β0116Ὲ, (855 ΒΟΟΠ] (6Υ, ΜΘΙΟΠΟΥ βίγαῖ 415. θυ, ΘΙ ΠΟΥ Ὀοβίγαις πὶγὰ, {Πη5 θυ] 100 
51η6, 50 4885 θη Ῥχομιοίθτιβ ἩΪΟΠῚ 5010} 6 Θ ναΐθη ἰγοθη Κοηηΐθη, ὑὶθ 86 [τ 
ΤΟΥ ΠΟ ΠΟ. ΔΠρΡΘΙΠΘ 56 51η4, (165. παὶ (οἰῆ;, Ἠθυθδηη ρο]ϊομα σοτηδο ἴῃ ὅθ 
ΑὈΒΑΠαΙαηρ 46 Ῥγοιηθίμθο ΑΘΒΟΠΥ 1108. 1845, ρᾷρ, 8.) 



ΕἸΝΤΕΙΤΤΙΝΑ. { 

ἄθῃ Βοϑιίζ ἀἴθϑθβ (ἀθῃ θι  ἢἾθθ65. ὑγούχὺ Ῥγομ οί Πθιι8 ἀπ νγοΐδα ὃ6- 
ΒὑΠΠητηΐ, 6455 Ζθι5 οἰπϑὺ αἷθ ΕΘ Πἀβοῃα Ὁ βοῖπο5. ο ζίρθη ΟΘρΠΘΙ5. 815 
τϑῖθπη Απίγθῦ06 50 Π6η τσ. ᾿)υτοῦ αἷθ πάθῃ 465 Ῥυγοιπθίῃθι5 
ΚΠηρὶ ἀδ8 ογίγδιιθη δα ἀΙθθθη 158 580} 1188. ᾿Π ΠΟ ΠΙΠάΌΤΟΙ, 
ἀπ ἃ ἢ αοηη Ζθιιβ ᾿ἰοσί ἀδιαη 165 (ΘΠ ΘΙ] Π185 2 ΘΥΔΠΤΘΗ ; 8115 
Κοίπθη δηάθθη αταπηάθ βοηάοὺ ὃ σφυϊοίχί θη Οδίίου θοίθη ΘΙ Πη05 
40 ἀπα Ροατοῃύ ἀθη (ἀθίθϑβοι θη τ1Ὁ ΠΟΟἢ ΒΟ ΘΓ ΘΓΘη  γαίθη, ΘΠ ἢ 
6Γ ὮΡΟΙ ἀθηὴ νου ῃδηρΉ 55 0116) [ἸΘθΟΒ θα Πα πἰοῦ θηδιθθ γοῖ- 
κἄπαο. 14) 

Ζὰ ἀ6π γο]θη Υ᾽ ουβίδη 4η1585 465. ροίθββϑοιϊίθη Ῥτοιηθίμθαβ τ ὕσάθῃ 
ὙῚΣ ρΘΙΔΏρΡΘη ΚΟΌΠΠΘη, ὙΘΠΠ 1Π5 645 ὐοΚ πΙΟΠῦ 815 οἴη οἰ ΠΖ6] ΠῸ8 
ΒΓΔ] θη γᾶγθ. ΒΟΠΟΘΙΉ 61 οἰ πϑύρο5 θβοῃϊοῖς ἀπ5 ἀἴ6 θοΙάθη Πα ΘΓΘη 
Τταρθα θη γα] θη ἢδίύθ τη] Ὑν ] ἤθη. 65. ΠΔῸἢ (61 Κπιηβύνγοῖβο 408 
ΑΘΒΟΠΎ]ΟΒ. ΖῈ Θἰπθὴ {γ]]ΟρἼβοΠθη (ἀδηζθηῃ νου κηϊρι παν. Ζὰ θη 
ΒΙΘΥΓΙ Ζιοῦϑὺ νὺὴ ΘΙ ΚΟ σο] θη ρϑιηδοῃίθη ἰηποσοη Οτϊπάθη 
Κατηθη πὴϊύ Ἃ6Υ Ζοϊῦ ἃ10) ἄμι58θ 6 ἀστοῦ α16 Αὐΐηάδαηρ Ζυγϑῖοι 
ΠιαδβἸκα!θθη, 15) γοη ἄθηθη α16 οἷπθ οἰπθη (ἀθϑϑιητη 106] {τ ἀτοὶ σα- 
ΒΔΙΆΤΉΊ ΘΠ ἤδηρθηαθ ἤθη ὨΙΟηγβοβαϊθηδῦ ππὰ ἄθη ὙΥΔοτθίαπα σθρθῃ 
ἀθηβο!ρθη ἀδγβίθ! θη 40 ϑὑϊοἸτα δα τ οἰβί, 16) (ΤΥ καρ 6), θη π ΔΙῸ ἴῃ 
ἄοτη φυγοϊΐζθη ϑύΐοκθ, ἄθη Βδββδυαθη, ὙΠ ΓΒΟ ΘΙ] 10 οἷπο Δηἀ6 16 
Ηδαρύρογβοῃ, Οὔρῆθιβ, δυΐίγαί, ἀ16 φύγοὶίθ ἃΡ6 ατγοὶ δ ΐοϊο χιι- 
ΒΌΤΩΙΠΘηΒί6110, ἄθῖθη  οΥ Κη ρίπθηρ ἀαγο ἢ οἴηθη {ΠΠΠορίβομθη Ζα- 
ΒΔΙΩΤΊΘΠ ἤϑηρ' ΟἾΠΘ 8|16η Ζνοι6] δύ. 17) σχοζιι Π00}}) οἷπθ ΝοίϊΖ γοῃ 
ΘἾΠΟΙ ἴῃ 5100 ΖιιβδιητηΘη δ ρθη θη ΤΎ]ΟΡΙΘ 465 ῬΟΪγρΡΠ ΓΔ η0Π. 8 
ἀθτηβο ρθη 98ητο Κοτιησηύ. [ΠΑ 6᾽ ΤΠ Ροὶ ΝΙίΖβο, ϑαρθηροθδίθ 
ἀν Οτίθομοη 11., Ρ. 416. Π)᾽ὲ85 γ᾽ ουβίδ πα μῖβ8 [τ ἀἴθβθ (6 Αθβοῆγ- 

14) ῬΙθθθ ἄθῃ Ζθιθ ὈΘαΤΌΠΘπθ ΟΠ] Ο ΒΑ] ΒΘ ΠΠ πη ηρ 8 Κοίπθ ΕΠ ηπηρ 
ἀθ5. ΑΘβοῦγ]ο5, ΑΘΠΠ]ΠΟΝ ἰδύ ΒΌΠοη 416 Εγχαμ]ππρ (65 Ἠρβοα (ΤΠθορ, 894 54.), 
Π8Οἢ ψΘ]ΟΠΘΙ Ζθιι8 561π6 (ἀαἰΠ}ὴ ΜΘ 15. γθυβο ]Δηρ᾽, Μ06}} 4ἃ8 χιυοῖίθ Κιηα ἀθυβ ΙΌΘ ἢ. 
Κοηϊρ ἄδον (ἀδίίου ἀπὰ Μθηβομθη. πϑὸ ΟΠ ΟΚΒ ΒΒ ΟΠ ]τι85. ΘΓ θη. 5016, ΕΌΘΗ50 
6 ΑΘΒΟΠΎ]Ὸ5 Παΐ ΡΊΠΩΔΙ α16 5806. ἀἰδυροβίθ!!ν 1ῃ (Θ᾽ 516 ηΐθῃ [5 Πηηΐβομθη Οα6, 
ἀΟΟἢ ΘΥβοῃθηὐ Ὀθὶ 1ῃ πὶ 5 ὙΘΥΠ ΠΡΊ55 ΠΙΟΠ 50. 50Π ΤΟ τῖθ μοὶ ΑΘβομγ]ο5. ΝΟΣ 
ῬΙΠΩΔΥ οὐ Πγ6η Ζθι18 ππα ῬοΟΒΘί Ομ, 815 516 ϑίοῃ: τπη αἷ6 ΤΉθεϊβΒ ὈΘαγθθη, (858 
αἴ656. θἴπθη ϑῸΠη ρΘ δ ψΟγ 6, (61 βἰᾶγκοι βϑίη ΜΘΥΘ. 815 ἀοΥ ίου, ππα 468- 

τ ΠΑ] γϑυτηϑ ] 6 516 αἸ656106. τί Ρϑίθιβ. δ ΘΙ ομθη δ] ίθυθ (ἀθνμυβιηαπη Ὀοῖ8 
ΠΙΟΒΙΟΥ σϑορύ βἰπα, τῖββοη ΜΠ] Πἰοπί, Ἃ00ἢ ἰδέ 6115. Ὑϑυτη πα  πιηρ ΔΗΒΡΥΘΟΠΘΠΩ͂, 
85 Οἴθϑοῦ Ζιρ ΘΓ ϑᾶρθ ἃτι5 (611 ΠΟΙ ΟαἸβοπθη ΕΡΙ ΓΙ διηΐοι δα Ῥοοιιβ τπιπα 
ΤΉ ΘΕΒ. ΘηἰΠΟΙΏΠΊΘῺ 8] (50 ΘΙ] σι Υ, 920 τι. 21); δῖιοἢὴ ἴῃ ἄθη Κυρυίθη τποοῃΐα 
αἴθ5. πᾶο ἢ ΘΙ ΟΚΟΥΒ Ὑ Θυτ αἰ Ππιηρ γΟΥΚΟΙΠΠΊΘη ; ἴῃ αἴθβοιη (θα Ἰοηΐθ ρῆορ Ζθιιβ ουϑί 
τηἱΐ ἀογ ΤΠ Θηἶβ Βδίῃ, 6ῃ86 αἷθ Ἠοοῃζοῖς νο]χορθη τισάο. 

156) Πῖ6 ΙΔ ΔΒ Κα] θθη δἰπα τπιηϑομᾶϊχθαγο ΠοἸπιηθηΐθ ἃτι5 θη ΑἸΓου τη ; 516 
ΘΘΌΘη ἄρον Ζοϊΐ πὰ Εὐΐο!ρ ον σάκκο, ἄρθϑυ αἷθ ΠΙΟΠΐθυ, αἷ6 ΘΟΠ ΒΡ ]ου, ΠΡΘΥ 
αἴθ Αὐὐ 46Υ ΑἸ μστιηρ' πα ἀοΥρῚ, Αὐβὶπιπ, 516. βἰπα οἷα Βθνθὶβ, Θ᾽ οπθη. ΠΟΙΟῚ 
Ὑου αἷθ ΑἸίθη ἀθη 5ἴθρθη (6 βοθηίβομθη ΠΙΟΠίου ΠΟΙ] Θρίθη, 

16) Τῖοϑθ σι .θ. 7 «8016 π80}} Δ ΘΙ οἴκουβ ΒΊΟΠο. Ῥοκαμηΐ ἅτ5 θη ΘΟΠΟ] θα. χὰ 
ἄθη. ΤΠ ΘΒΙπορ μουδζιιβθη (184): Τὴν τετραλογίανλέγει Λυκουργίαν ᾿Ηδωνοὺς, Βασσα- 
ρίδας, Νεανίσχους, Λυχοῦργον τὸν Σατυρικόν. 

11) ΠῚ6 γοὸρ ΕἼδη 1847 οηϊαθοκίο ΠΙ Δ5Κα}16 (6 ΘἸΘθΘ. ρΘρῸη ΤΉΘΡΘΗ; 
᾿Εδιδάχϑη ἐπὶ Θεαγενίδου ὀλυμπιάδι οἡ. (18, 1) ᾿Ενίκα Λαΐῳ, Οἰδίποδι, Ἕπτά ἐπὶ 
θήβας, Σφιγγὶ σατυρικῇ, ᾿Δριστίας Περσεῖ, Ταντάλῳ, [[]αλαισταῖς τοῖς Πρατίνου πα- 
τρὸς: τρίτος ΠΠολυφράδμων Λυχουργίᾳ τετραλογίᾳ. 



8 ΕΙΝΠΕΙΤΌΧα. 

᾿ΠΙβοῆθη Ῥοθβϑῖθ 80. ὙγϑΘ Ὁ] 06. Κα ΒΕ ΌΤΙ ροἷηρ βοῆοη δ ἢ ἃπ0}} ἄθτα. 
ΑἸΡΟυ πὶ νου] θη, 50 485 βοῇοη Ατἰβίοϊοὶθβ αἴθ Θ οι 465. ΑΘ βου ]08 
ΠᾺ] ἴῃ ἴῆτου  Θυοηζοί προ Ὀοίσδοῃίοῦ ππὰ ᾿ΘανΠ 6111. (6]. ΝΙίΖβοῃ, 
αἴθ δεαρθηροθβδίθ ἄθὺ (τίθομθη [1.. ρ. 60 --655. δβῃῃ 65. ἃυ0}} 
πἰοῃῦ Ὀοβίγι θη ογάθη τηᾶρσ, ἀ885 ΑΘΒΟΠΥ]ΟΒ. ΠΘΡ6π ἀθη ΤΥ]ΟσΊΘ6 ἢ 
Δ) δἰ ηζοὶηθ δυΐοκο ρϑαϊοῃίοί ἢαῦ, 80 δύ (00}} οἰχὺ Δ] σοπηοίη δη- 
δγκαηπί, ἀἀ85. ἀο᾽ ροίθθβοιθ ῬγΟη ίΠθιι5. θη ΤῊΘ1] οἰπθθ ὉΓΠΟΟ ΒΟ Θη 
δηζθῃ δύ; 8110} (ἃ. Ἠοθυιηδηη ἢδὺ βοίηθῃ ὙΠ ΘυΒΡ Ὁ ἴῃ ἀογ Κομγ 
46. Αϑβοῦν}! ᾿τουηθίμοο [2105. 1840 δΔαΐροροθθη. 

ΟΡ ἀθπὶ ροίθεβοι θη ῬγομηθΠ 18 θη ἃΠάθγθϑ ϑυοκ (6 Προμηϑεὺς 
πυρφόρος γογδιβροίηρ, οΥΒΟΠ οἰ ηὐ ΤΠ] Πα ΘβἴΘ 5 561} 61 [6] Π Ὁ. (Πᾶρθρθῃ 
πιὰ 59 γον Κπγζοὴ ΚΕ. ὙΥ̓ οβύρ!ῃα!, « Ργοιηοίμϑιβ - ΤΊ ]οσὶος, ΑΠἤδηρ 
φὰὰ ἀθῃ ῬτΟΪθροηθηὰ 2 ΑΘβον]8 Τταρδαϊθη., [οἱ ρχὶρ 1869 δυβρθ- 
ΒΡΙΌΘΠ6η.) 1)}16 οι θυ σοί ϊθη. συ] 0 510ῃ ὕβρουπααρί Ρϑὶ (δὺ 
Βοβυηπηπηρ (65 {ΠΟ ἼΒο ἤθη ΖΒ: η ΘΠ Δ ηρ5. ο΄ η65. ΘΟ κοα. ΘΓ ΠΘΌΘΗ, 
ἰγοθη δ0}} θ6 1] ἀθιὴ ῬΙοσ οί Που5. [ἀϑ0 5ΒΙΩΤἐ]Π10} σιβδιητηθη. []Π6Γ- 
50 105 δῦ οἵν ἅδον. ἀθη [ἢΠ8]Ὁ ἀθὺ οἰ ἤζϑίπθη ὐϊοϊιτθ ἃ ἀθιη Νδιηθῃ, 
ἄθῃ ψϑηϊροη ΕἸὙΑρΙ Θηΐθη πη4 βοηβίϊσοη ΝΟΙΤΙο θη. πἰοῃὐβ Θ᾽ ΟΠΘΓΘΒ 
Ζὰ ΘΥΠΪ{061η, απαἃ ἀδάμυτοῃ τὶγαὰ 65. οὐ βου ουῖο, αἴθ 5.61186. χὰ θ6- 
5 ΠΏΤΏΘη ὙὙ6]ΟΠ6. οἷη ύοκ ἴῃ ἋοΥ {γ]]ΟρΊβομθη Π 616. οἰπηδῆτη, 18) 
ὉΠΘΘΙΘΓΒΟΙ(5. δῦ 65. οἷν πηρΘν 55, ΟὟ αἷθ Ναιηθη 5διητη 1 ΟΠ ον ϑ 0 οἸκθ 
νου ηαἴθη [ΠΠ|8]{5. Δ ἸΠ5 ρῸ ΚΟΙΠΊΘ ἢ 51η4.. 00 ΠΙΟὕ τη ηοη6 ΝΑΠΊΘη 
οἴη πα αἴθβθὶρο Τταρδαϊο ᾿ϑΖθίομηθη 15) πὰ 00 ἀϊθ6 θυ! θηθῃ 
Νιηθη 8110) ΙΓ ΚΠ). ΑΘβοΠγ ]οἴβο 51π6.. ΘΠ ]Π10ἢ). οηὐβίθῃῦ πδπῆρ α16 
Εταρθ, σϑίοηο Ξ[]οκ 415 ϑδαύγγαγαηθη. σὰ Ὀοἰγο θη 5]πα. [)6ΓῚ 
Οδίαϊοσ, ἀν ΑΘβοῃυ  ]Βομθη ὈΓΔΠΊΘη ἴῃ Οὐάθχ Μοαΐοθιβ [τὺ αγοὶ 
Προμηϑεῖς δα: Προμηϑεὺς δεσμώτης, Προμηϑεὺς πυρφόρος, Προμηϑεὺς 
λυόμενος, Θοἴπθη νἱθγίθη ἡθπηΐ ΡΟ χ 9, 156 ὁ δὲ ἐμπρήσας τάχ᾽ ἄν 
πυρχαεὺς ὀνομάζοιτο χατ᾽ Αἰσχύλον χαὶ Σοφοχλῆν οὕτως ἐπιγράψαντας 
τὰ δράματα. τὸν μὲν τὸν Προμηϑέα, τὸν δὲ τὸν Ναύπλιον, 50 (885 
4150 ΑΘΒΟΠΎ]08. οἰηθη [Προμηϑεὺς πυρχαεύς σοαϊοῃίοί ΠαΌΘη Τητ58, ἴῃ 
γγ ΘΙ ἤθη ῬΙΟΤΊΘἐΠΘ15. 415 ΘΓ ΌΓΘΉΠΘΙ δα [{γαῦ. 1)855 ἰοὐσίογος. 5 [01 οἱ πη 
Θα γτἀγᾶτηα Ὑγ8, ρΘ ἢ 8118 οἰ πη ΘΌΘη 4115 νοη ΡΟ] χ Χ. 64 δαυίθο- 
ΜΔΗγίθη ΕὙΔρΡΤηθηΐο ΠΟΥ, λινᾶ δὲ, πίσσα, χιὐμολίνου μαχροὶ τόνοι, 
ἀθῃὴη ἋἀδΥ ἰηϊδπίομαθ Αηδρᾶϑὺύ ἂῃὴ αἴθβοῦ [6116 ἰδὲ ἀ6ηὴ {γὰρ ΒΟ 6 ἢ 
ΤΙϊτηθίου [Γοη. Αἰβ ϑαίγγαάγαιηα ψὶγὰ ἀἃ5 δὐοῖς ἀπὸ) ἀατο) (88 
ΒΟΠΟη ἰγΓΠῸΓ οὐ ῃπηίο Ἐταρηθηῦ (219 οα. Πρρτη.) ΟΠ ΑἸς οΥ Ἰϑἰ τύ, 

18) Τ)ὰ5 ΟἽ] ΒΟ ΟΠ] γοὺὴ ἀθη ρΘἰβίγθίο θη ΠΥΡΟΐΠΘβΘη. ἀδρον ἤθη ΙΠΠδ]} (85 
Προμηϑεὺς Πυρφόρος, γ6 106 Δ ΥΘΙΟΚΘΥ ἴῃ ἄθιη ΘροοΠθιηδοῃθπάθη ΒΊΟΠΘ., αἴθ Αθβοῦυ- 
ΠΙΒομ6. ΤΎΠορΊΘ Ῥτοιηρίηθιβ, Παγιηβίδαι 1824“, 5, 7--ΟῊἦ σρρθῦθῃ ἢδί, 415 δι ἢ 
ΟΠ ΟΥ̓ Βοοοηβίστιοί οι αἸθ565. ἰοκοθ, ϑίομο ΚΟΘΠΙΥ ἴῃ ἀ6πηῚ θη ἀβοῃγθίθθη ἄθρθυ 
ΑΘΒΟΠΎ]05 Ρτοιηρίῃοιι 5, 24---ῶὐ ἀοΥ ΝΥ ΘΙ κου Βοῆθη. ἢδὺ ΠπΔΟ ΟΡ Θς ἰά556η), αἷθ 
ΘΙ 815. σϑηῃΐϊαϊθ τη ΡοΟΘίϊβοΠθ, ΔΡΟΥ ρυιπα- πη ὈΟάΘη]οβθ ῬΠδηΐαβίθθη ΘΖ θΐ, 
(Κὅοη]γ5 Βϑμἀϑοῃγοῖθθη ἰδ ἴῃ ἀ6η ἀκϑα θη βοῆθη Ὑουίγἄροι πὰ θάθα, Ζἅυ]οἢ. 1859 
δΔορθαπιοκί,) . 

19) 850. 5616 βοῦοη Οδπίου. (οἷη 1542 --- δ 75 Ἰοθοπάου ῬΏ]]Ο]οΡ) αἴθ Απβιοιέ 
αὐ, ἀΔ85 Προμιηϑεὺς πυρφόρος τιπα ΠΙρορμηϑεὺς πυρχαεὺς νουβομίθάθηθ Νιηθη θ8- 
Β6]Όθη οὐ ὔο κα. βοίθῃ, 
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τράγος, γένειον ὧρα πενϑήσεις σύγε, 461 πυρχαεὺς ψᾶγ ἀἃ5. 50} 188- 
δύο Ἃ6Γ Ῥϑυβου τ] ορῖ6. ἐνίχα φινεῖ, [ΠΙΕέρσαις. [Πλαύχῳ, [ΠΡρομηϑεῖ. 
Ποῦ Προυηϑεὺς πυρφόρος Κῦπηϊΐο, τηδρ]] ΠΥ οῖδθ τηἱὺ ἀθη] πυρχαεὺς 
ἀἈ5561}} 6 [10 ]κ βοίη : 20) ΔΠ6} οἷπθ ΝΟΙΪΖ βρυϊομῦ ἀασορθη. [6 Θ΄ οΠο] Ἰαϑὺ 
κι Υ. 94 (65 ροίοθββοιίθῃ Ῥγοιηθίῃθιιβ θοιηθυκῦ: τὸν μυριετῇ " ἐν γὰρ 
τῷ πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας φησι δεδέσϑαι αὐτὸν πα ἀάτην ἔθου η- 
Β.ΠΠπηπηθηἢ ΗἩγοίημ5 Ῥορύ. ἃβίγ. ΠΠ, 1, ρ. 450. Ρτομηθίπθιπη δαΐθ πη ἴῃ 
τηοηΐο δου ῃϊαθ ΠΟ] η6 (Δ ποα80. ἴθγτθα οαἴθπα νἹηχῖῦ; 4 6ΠῚ 8]]Π]σ αὐ Γη 
Δα {γὶσίηΐα, Τ1]18, Δ ΠΟΥ ἢ ΑΒΘ γ]05. ἰγαρΟ αἰ 1 ΒΟΥ ρίου αἰ. [)ὰγ- 
δὰ5 σοῦ ΠΟΡΝΟΙ, 6855 5010 ἀθγὴ ΕΟΠΟΓαἸΘ5.8}} ἴτὰ ΠΠυρφόρος ἀτοΙδδὶσ- 
ἰαϑοηα «Ψ{4ῃγ6 νϑυ!]Πο5βθθὴ γᾶγθη, πῃ θηα ἴπὶ ϑαίνγαγαμηα 45. Π'ΘΊΙΘΓ 
ΘΌΘΠ οὐδ ροργδομῦ πογάθη γα. Νὰ ἰδῦ ὁ5. ἃθ0, ψ]θ ΝΥ οϑύρ!δὶ 
θοιηογκὺ (1. ὁ. 5. 208) 56} πηυνῃ ΒΟ 61 Ω]10]}}. ἀἀ85. οἷη. ἀηα ἀΆ 556 106 
Β01οΚς. (απ θη 65. Δ 10) οἷ δαίγγαταμηδ 150} 50. νοὶ διιβοί πᾶ παθι- 
Πορθηαο ΒΟρΘΌΘἢ 6] 6 η γοὺη ἄθηη ΠἰΘθγο θέα} 16 5. σὰ ἀ6ι Βοίγοϊηρ 
ΘηΓ Πα] θη. πᾶῦ6. ΘΠ τηϑ 5100} {ΠῸ]ΠῸ οηἑβ ἢ]! ϑϑὺ, α16. Ὑοτίθ 
ἐνγὰρ τῷ πυρφόρῳ τηὉ Δ ΘΙΟΚΚΟΙ ἴῃ ἐν γὰρ τῷ λυομένῳ Ζὰ ἄπάοτγη, 
50. Ὀ]οΙθύ ἅυ556. 46 ΜΟΡΊ]ΟΠΪκοΙ , ἀ885. ἀο1 Πυρφόρος ἄθηη δεσμώτης 
γΟΡΠΘΓΡΊ Πρ, 810} αἴθ ΜδΟΊΙΟΙ κοῦ. ἀδ55. οὐ οἷπ δαίγταάγατηδ τνᾶτ. [πὶ 
Ἰούχίθγθη [11 τη 188. ἃ061 ἀο᾽ δεσμώτης πλϊῦ ἀδὴ λυόμενος Θηἐ 646 
οἴηθ ΠΙΠορῖθ ρϑ]] ἀθὺ ΠΆθΘη -- οἷπο ἰ{πη5|{Ὁγτὰ, αἀἴ6 ἀἢ5 πἰοῃξ 8185 
απ ΑἸ θυ ματη ρου] οἰοσί 5021) --- ΟἿ6Γ 65. ΤΏΠ88 66 ΤΊ(6] οἰ ῃθβ 
τηῖύ ἀἰθβθη θο θη Θυοκθη σὰ δἰ θη ὑΓ]Π]Π ΟΡ ΊΒοΠ θη (ΔηΖθη νυ θη θὴ 
Βύζοιζθ νϑυ!οσθη βϑίη. [)ὰἃ ἰϑύ ο5. ἄβθῃη Ἃἃ00}. ΠΘΆ55601 510η δὴ αἴθ πη- 
τη ὑ[6 ] τ [7606] 16 ον δὰ ἢα] θη πἀπὰ ἄθη [Προμηϑεὺς πυρφόρος 
ππὰ πυρχαεύς 415 Ζ.Χ18ὺ1 ψουβο ϊθάθηθ ΠΓΔΙΠΘ ἢ. ΔΗ ΖΙΒΘΠΘη πη Ζυἂ 
ἀἀ5. Ἰοίχίουθ 415 ϑαίγγναιηδ, (5. δύβίθυθ 9] 69 ἀθιὴ δεσμώτης ὑπ 
λυόμενος 815 Τταρδαϊο --ὀ 4116 ἀγοὶ ,Ζὶ οἰ πθιη ὑγ]]Πορ Ἴβομθη δηΖθῃ 
ψΟΓΘ ἢ, ΘΙ η6 5 ο!]πηρ ἈΠῸ ἴῃ ἀ6᾽ ΤΎΠ]ΠΟρΡΙΘ πᾶ ἀο᾽ σ6- 
[ϑββϑὶίθ Ῥγοιηθίμθιιβ οἰη ῦ Ατϑ ἱπποῦθη (ἀν πάθη δὰ οηἰβο οί θη. οὐ 
οἴη ϑύ10Κ οἴηθβ. νου Πθρ  ΠΘ Πθη. Οα6Υ ΔΘ ΓΟ] θη θη ἃ]5 Ετρἄησαην 
θοαανί, δύ ᾿ηϑ ΠΟ ἢ 8] οἰηθ 1 ]155110Π6. ὅδοημθ. [)ὸγ ΔΙ] σουηοῖη. Πουν- 
ΒοΠμθηάθη ΑΠΒΙΟΠ , ἀ85. ἀρ ροίοββθιίθη ΡΥΟΙ θί Πο5. οἷῃ ϑυίοῖς γοτ- 

20) Ο6]1Π1π8 Ν. Δ, ΧΠῚ, 18: 14 φαοαιθ ΔηΪ πη υθυτητι ἀρι ΑΘΒΟΠΎ]ττη τν 
τῷ πυρφόρῳ ΠΙρομηϑεῖ οὐ ἀρπα ΕλιτρΙ4θιη. ἴῃ ἱγαροθαϊα ππᾶθ ᾿πβουρία οϑὲ νὺξ 
ΘΌΠΘΠῚ 6588 ὙΘΥΒΙΙΣ ΔΌΒΟΙΘ ῬδιοὶΒ 50118}015. ΑΘΒΟΠΎ 5. 5. σιγῶν ὃ᾽᾿ ὅπου δεῖ καὶ 
λέγων τὰ καίρια. ΕὙΓΙρΡΙ 465. δυίθηη 5ϊ0: σιγᾶν ϑ᾽ ὅπου δεῖ καϊλέγειν ἵν᾽ ἀσφαλές. 

21) Τὴᾶ55. ΑΘΒΟΠΎ]05. 0 ἢ} οἰ ἢ οἸβίθῃθηαθ ϑέΐοκο σϑαϊομίοι μαΐ, της ΝΙΖΒΟΙ 
ἴῃ ΘΓ, ΘαροΠρΟΘδῖθ ον (σθομθης (ΒΟ ΠΙ, ο, 45---59) 56 ῃγ πῃ βοΠ οἰ μ]Ποἢ, ἰα- 
ἄθτῃ 61 ὩδΟ νυν ἶϑί, 885 ΟΡ ΘΔΡΘΗΒΙΟΙ ἸηΔΠποῆον ϑἰΐοκθ 510}. Ζὰι οἴηθυ ΕΠΠΟΡΊΒΟΠ ΘΗ 
Βομδπα]ππρ' ἩΙοΠΐ οἰρποίο, --- Εν αἴθ ΤΙ]ορίθ μὲ ἴοι Ἠθυιηᾶπη ἴῃ ἀοι ΑὈΠΔΠΑ]Πμρ' 
46. σΟΙΠ ΡΟ] ἴοπ6 ἰθίγϑ]ορίαντιπι 1819. (ορα5. ο. Π|, ρ. 915) οὐἱτᾶνί, ψἄῃγομα δὲ ἴῃ ἄθυ 
ἀθ Αθβοῃ, Ῥυοηθίηθ0. 50]. 1823 (οραδβο. 17) αἴθ ΝΟ τ παρ κοῖς 45 Ζυβδιηπιθη- 
ΠΔΠΡΒ 465 δεσμιύτης τὴ ἀ6πη. λυόμενος ἸδπρτιοίΘ. ΑΙ συ]οίχί ἴῃ (ον ΑΡΠΔΗ Πρ’ 
ἀρ Ῥτοχηθίμθο Αθβοῃ. 1845, ρ. 14 ἰγταὺ οὺ' ον Δ ΘΟ κου βόμοι ΤυΠορίο 465. ΕϑαοΙ- 
ὈΠΠΡΌΥΒ, 465 ΟἸοἸ δέοι ἀπὰ 05. ΒΡ ΐθη. οὶ, 
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ΔηρΘσΔΠσΘΩ ἰδύ, βίθηῦ α16 50 Π0η ΟΡΘη ογᾶμηΐο ΝΟΙΪΖ 465 ϑοῃο  ]ἀϑίθῃ 
σὰ Υ. 94 οπίρορθη, πδῸὴ 6] ΘΠ ἴῃ ἀοὴ [[ρ. πυρφόρος γοὺη ἀθ᾽ 
Βύγαίο 418 οἴ ποὺ νϑυρδηρθηθη 416 Πθά6 ψὰγ; αἀδγδαΐ δυζ ὺ 51 οἢ ΥΥ οϑύ- 
ΡΠΔ]}5. Απβδίοηξ, ἀδ85 46 πυρφόρος δυΐ ἀθῃ δεσμώτης [Ὁ]56.23) 

22) ΤΟΥ λυόμενος ψῖγτά σογδάθσιι 8415 485 δυΐ ἤθη ρϑ]οϑίθῃ Ῥ.ομΘίΠΘΙΙ5 
[Ο]σομάθ Ῥτδπια, ὈΘΖθίομποί. Ζι Υ. 511 βαρ ὅθγ ϑομο]αδί 465 Μίθαϊόθιβ: οὐ 
ταῦτα οὕτως πέπρωται ἵν ἡ τελεσφόρος Μοῖρα ταχέως τὰ χατ᾽ ἐμὲ χράνῃ χαὶ πληρώσῃ, 
ὅ ἔστιν, οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοίραται " ἐν γὰρ τῷ ἐξῆς δράματι λύεται, ὅπερ ἐμφαίνει 
Αἰσχύλος. 

ν 

ὰ 



ΠΝ ΑΤΙ ΤΑ ΠΒΕΒΒΊΟΙΤ, 

1. ΕἸη]οιαηρ, οαοΡ Εἰχροβιίίοη (Ἱ --- 860). 

ϑόθηθ 1. ἴτη Εἰηρδηρο 465 ϑϊοϊζοβ [Πτθη ζταίοβ πα Βί41),. 
αἴθ βοῃουρθη (65 Ζθιβ. ἄθη ῬγομηθίΠθ5 ἴῃ αἴ6. βου ΐβοη6 ὙΥ βίο, 
Ἡδορἢᾶβίοβ [655610 10 Ὑ] θυ ΓΟ  Πἀθη ΘΙΏΠΘ5. ἃη οἰηθη Εδίβοη ἀπᾶ 
ἐγοιὺ δαΐ α16 Αὐῇογάθγιηρ 465 Κυαίοβ οἴηθη Κρὶὶ ἀστοῦ ἀϊ6 Βταβί 
ἀΘΒΒ6ΙΡ6η.. ἸΠἀθηὴ Γ᾽ 45 ἴῃτη Ὀογοϊ οί ΘΟ Ή]οἶθα] θο καρ, ἀθπη σπ]6- 
ΜΟΙ] ΘΓ Ζιρίοθί, (85 ῬΤΟΙηΘ ΠΘ 118 510. γουρδησθῃ Πα (Υ. 30), 50 
δον ηηΐ ΟΓ 65 ἀ00ἢ ΒΟ 6 ΠΡΘΙ 5105). θη νουνδηαίθη οἱΐ οἰ πο 50 
ΒΟΠΎΘΓΘη ἰγαΐο σὰ ΠΟΥ Ποίθγῃ, ἀ00}} Πἰρὺ ΟΣ 5[ο ἢ ἄθιη ϑοΠμο θη ἀπά 
αἋθη ΠΙΟΠΌΠΠΡΘΗ ΞΘ Π65 ΘΥΡΔΓΓΠΠΠρΡΘ]Οβθη ΒΘρ] ΟΊ (ογ8. 

Ποῦ ΠΙδΪορ Φβοηθη Κταΐοβ ππὰ Ηδρηδβίοβ Ζουἅ}]} ἴῃ ἀζγοὶ 
ΤΊ6116. ἸΠΠΘΡΠΔ]0 ἄθτθῃ αἴ6. τοάθηθη ῬοΥβοπθη 646 {{Ππίπι8] 485 
γγοτύ ογρυϑίθη, 50 4455 [{γαΐοβ τηἱῤ ἀπτο βομ ΠΠ]10 ἢ χυγοὶ ἡ έβθη δαΐ 
Ἡθρἢᾶβίοβ 50 ἢ 110, αἴ οβθν τοϊῦ 7186. οἴποιι γου89 δηὐμψοτίοί. (Νὰ ἴῃ (6 Γ 
ΕἸη]οΙθαπρ (Υ. 956) Ὀτδπομῦ ΚΚταίο ἀτοὶ 862). ΠῸ. οὐϑίθ ΤῊΘΙ] 
Παπα6]} γὸη ἀθν βομα]α 465 Ῥτομπιθίῃθιβ ἀπᾷ ἀ6Γ ΝΟΥ παρ κοῖΐ 
465 ἀϑῃογβδπι5 (Υ. 36---45). ἀδηη Ρορίππὺ αἴθ Βρβϑϑίαησς ἀπᾷ Αη- 
ΒΟΒτηθἀσηρ 465 ΘΟ] ἴρθη, ἃΡῸΓ ἃ15 Ηδρῃβδίοβ ἀἴθ Αὐβογάθγαηρ 
ΘΡΒᾶ 0 Διο} αἷ6 Βγιβὺ βοίηθβ. ΕὙΘ Πα 65 τὴϊῦ 46πὶ 6116 χὰ ἀαγοιθο}- 
ΤΘη, 850 ᾿ᾶδϑύ οὐ ὉΠΓΘΙ Θϑαίζθη ΠΡΟ ἀθὴ οτδιϑαπιθη Βοίθ ἢ] ἀϊθ Αὐτὴ 
Βίηκοη (Υ. 660), ογβὺ ἀπτοἢ βίγθηρθιο ΠΡΟΠαΠρΘη Θἰμροβο ΟΠ οί, 
[Ὡπτὺ ογ΄ βοίπθ Αὐΐραθθ σὰ Επάο (015 Υ. 84). Πίοθβθ ΔΡβομηϊθ τη π585- 
ἴθηῃ α16 ΘΟΠΔΙΒΡΊΘ]ῸΓ απτοὶ Ῥαιθθη Υ. 8ὅ. 51, 67, 81 βοιμου 0 ἢ 

1) 516 ψδγθη ὙΠ (6 Ὀδδθη ΘΙΥΧ ἃ ΤὰρΡΟ (6Υ ἘΠ βοΠοϊ ἀπιηρ', σ]Θἰοῃ 58} τνῖθ 
οἶπθ θοναηοίο Νδομί, ἀθτι Ζθιιβ. Ζιιρο τί, (ΤΠ θορ. 987, δ οὐΐθ. ΝΥ 6 οκθὺβ Αθβοῇ, 

ὙΠ], 5. 24.) Οοβία!ε ἀπ ΑἸσιρ ΠΆΡΘῚ ὙΠ Π5. ΠΔῸἢ ΨΥ ΘΙΟΚΟΥ, ΔΠΡΘΙΊΘΘΒΘΠ ΩΘΥ 
Θρτδοῃθ, ὑγ6]0Π6. βδἰθ {ᾺΠγθη, γθυτα ας] 10} ποις 168 |150}-50 Π 615 5}10ῃ, ΒΟΠΟΘΥΠ 815 
ἈΠ ο ΒΟ - ῬΑ ΠΑ Υ5 0. σὰ ἀθηϊζοη, ΑἸ50 βυβοῃΐοῃ αἴθ Βία ψΌΣ] ἴῃ ΑἸΠ]δζοποηίγδοηΐ, 
, 2) Ῥίθβθῖρθθ Απογαπθηρ ἀοΥ Ὑ γ56. ποηοί ἤοΥ ΤΙ ΟΠΟΥ ϑραϊθυ ΠΟΘΙ Θἰμταδ] δ ἢ 
ἴπ οἴηθπι ΤΉ ΘΙ]6 465 Οἰοβργᾷοῃβ Ζν]Βοῃθη ΟἸΘΆΠῸ5 ἀπ Ρτοιποίποι Υ͂, 381---386, 

ἃ. 
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τηδμθη. {πᾶ ἦὰ Κταῖοβ 6} }}} θη Π]Ά]ου θδθοϊηηΐ, κὸ ἀθαΐοίθ ἄοὺ 
ΔΙομίον. αἴθ ΑἸΒΟΠ ἰ 6. ἃ. 0}} ἀδάπτο ἃΠ, 455 ΠΔΟἢ ἴθπθη Ῥϑάβθη 
[δῇ ἀθυβορθο θάδηκθ ἄπνοἢ ἄθη αἴθ 1,ἀββιο κοῖς ἀθ5 Πορῃϑβίοβ σθ- 
ΒΟΠο] θη ψἱγα, θα ουκθητί, Υ. 80, 852. 07. γι]. Οὐΐο ΠΊΌΒΘοΚ, αυᾶ 
ΑΘΒΟΠΎ 5. ἃτίθ ἴῃ τόση. ἴθ] αἸγ γα οΟΙΩ ροβαθυῖς. Βοσπδθ 189. 
Βὺν ἀθη Οτί ἀογ Ἠδῃάϊαπηρ ΚοΟΙητηθη. ὈΘβοη ἄθιβ [Ο]ροηθ Ῥαμῃκίο ἴῃ 
Βοίτδομί, 1) ἰδ Ῥγουμθίμθιβ ἴῃ οἴ μον ΚΟ] πος Δηρθβο;τηϊθάοί, 580. ἀᾶ58 
Πἴομῦ. οί Τοιηδηὰ 1Πη ΘΙ] Κη ΟὐοΡ Ζὰ ᾿ἢῃπ ρΘἸΠρΘ Κδπη. 
(ΠΟ 06 1686 φάραγξ 5. Υ. 10, 140, 618, 1015 υπά Υ. 104, 282, 
22- -25,}) ἤδ88. 2) ἀδεὲ Μρϑοὺ πίοθῦὺ πον θη ογηΐ δὲ. χοὶσὺ ΤΏ} 8]5 
ΕΊη6. 5[6}16. ᾿ΠΒΘβοηάοτο αἴθ ον ἄθγ ἴο Υ. 141---7580; 3) ἀϊθ86 
ΒΘΙβθη δἰηα ἰοῦ βρουτηᾶβαισ ΠΟΘ. ἀαθοὶ 5.61} ἀπα τ Ρ πο θατ. 

[ῖθδο ᾿οἸβοηρατγίϊθ ΠΠορὺ πῃ ἀ6Γ βου ῃβοιθη Υ βίο, τυ σβοῃθη- 
ΠΟ ἅτ ΠΡ ἀθ5. Οκθᾶποθ. [855 Ριοτμηθίμθιβ πίοῃῦ ἀηὴ ἀθη Καυκα- 
58. βαίθεβϑ! ἰδ, ροὴῃν την 6] 6] 810 ἀπ Υ. 718 Ποῦνοσ. ΥὙ{ῖ. 
Βοιμμδρα Βοβ8. 6 Ἰοθὺ ἴῃ 40 Ῥτοιηθίῃθιιβ ἀρὰ ΑΘβοθν απ ν] ποία 8 
50 Βοηπὰθ 1862 ρᾶρ. 16 τ. 17. [)8455 16 516116 δὰβ 46πὴ δυβϑίθῃ 
ΟΠονροβαηρ Υ. 391-- 4835, πο ]οΠθ. ᾿πϑθοβοπάοσο ΠῚ ἀθη δι Καβ5 
415. Βοῃπδαρ]αίχ ἀογ Ἠδπα!απρ δηροί τι χὰ πογάθη ρῆορί, Κοὶπο Βο- 
ΘΙ κυαῖ ἢαΐ. [τὺ ΕῸπ5 5. 18-- 22 νυ [6 88. 

ϑόοοηθ 11. (Υ. 88---114.) 8. Ιᾶδηρα αἷθ Ὑ ]]βίγθοκοῦ. ον ϑέγαῖθ 
ἀα ΆΓΘη, μαὺ ῬΙΟΙΠΘίΠΠοι5. Κοίπθη [ἀπ ον ΚΙαρο δου ὔηθῃ [8556 8): 
οὐβῦ 415. αἰ θβθ ρθη 5100. δηθίἊογηῦ ἢᾶ)6Π. τηδοῃ Γ᾽ βϑί πη [Πητ αἰ} 6 
Πα. [00 Ρ8]4 σον ὶηηῦ ΘΓ 561η6 Βαββιησ Μ]ΘάΘΓ, ᾿Πά0ΠῚ ΘΓ 510} 
ΟΥΙΠΠοΥύ, ἀ855 ΘΓ ΑἸΪ]65. ψογ Βροθθ θη Πὰς ἀπὰ ἀ485 {666} 485 Ἰἤτη 
ὈΘβομ!θάθηθ [005 ΘΓ ΓΘ Θ ἢ. ΤΉ1188. 4) 

9) Τῖθβ Ιᾶπρθ ΟΠ ΘΙ Ὸ ἢ. Πλπδϑίθ ΠΠῚ 50 ΤΠ} αἴ6 Εὐαυίαηρ ἀδὺ Ζ:ΒΟ ΔΊΟΥ 
ΒΡΆΠΠΘη. ΔΊΟ, βοηδί γϑιβίαμ! ἢ 65. ἀοὺ ΠΟ ΟῚ ἀπσοῃ ΟΠ] Οηθ5. οι οῖρθη ἀρ 
ΑὙἸΡΘΠΌΠΟΚ γουΖη ΓΘ θη. Ὸ οἷπο Ἠδιρύρουβον. ΜΓ Κβᾶπη πὶ ΠΊΔ]οῦ ΤῊΘ1] ΠΘΉΤΩΘΗ 
50116, 0 1ὴ ἀ6ῃ Ῥθυβθ, ΜῸ Αἴοθδβα ΙΔηρθ5 Βοηνοίροι ὈΘΟ δοῆζοὺ ἄγ μα αΘΥ 
Ἐγχθῃ]πηρ 5. Βοίθη τπηα ἀν ΚΊαρθι 465 Οπουβ, Πα ψῖτα ἴῃπη ἰπ θη ἘὙΦΒΟΠΘΗ 
(65. ΑὙΙΒίο ΡΠ η6 5. νη ΕπιΓ] ρ 1165 --- 5] ΠΟΥ ΠΟ} πϊΐ {ΠΠγθοῃΐ ---- χιτὰ Ὑ ουντισῖ ροιηδοῆΐ, 
οἷα Ποϊδδί θ5, ἀἄδὺ Π]ΟΠΐο Παρ. α16 ΝΊοΙ)Θ ῃἰηροβοῦψί, γϑυῃ ἢ}, Κοίη Υ̓ οτί Βργθοηθηα, 
ψΔΠτοηα ἀν ΟἾΟΥ νἱθν Κοίίθη νοὸρ 1 ἰθάθυπ πηδη ΠΥ] 10] ΠΙ Θ Θ᾽ πδπμάθυ ἰουίζθυγίθ 
ὉΠ ΟΥ̓ ΖιιΒΟΠ ΔΊΟΥ ΟΥ̓ ΥΠΠΠΟΒΥῸ]1 Πηθα85, Μ8Πη αἷθ ΝΊΟΡΘ ἀοο ἢ Βργθομοη υγαθ 
ππα (5 δέποις Τουίρίηρο, Εθθηβο ἴῃ ἤθη ΡΏγΓγρουτι ΑΟΠ1Π165, ἀοὺ ουϑὺ ἴῃ ον ΜΘ 
Ἃ65 δύζοκθβ ἄθὴ Μη δυίηαί τὰ χνν] πιηρθῆθιιο ΝΥ ουίθ Κυὶθρ ΒΟ ποι, [ΠΠ 8} 8 
ΒΡΥΔΟΏ. ΚΝ. (ΥΘΙΟΚον, αἴθ θοῦ ΤῊ], 5. 8122 

4) Τὴα85 τὴν πεπρωμένην αἶσαν Υ. 109. ἀἴ656 106 Μίδοηῦ θοζοίοῃποῦ π ] θη Υ. 515 
γ00 ΕΤΟΠΊΘίΠ θα. οὐ ἃ πηΐ πῖγ, Καππι ἸΟῃ. πος ΟἹ] θη. [πὰ Ναπαθ (65 ῬγομηθίΠθιβ 
Κύπηρη Εἴθ Δ ουίθ τπιῦ 45 Ὀραθυΐθη, πὰ Β] ΠΟΥ --- ΟὉ τηϊξ Βϑοῃῦ οὐϑὺ τὴ [π- 
τοδί, ἰδύ οἷπθ ἃπάουθ ΕὟΔΡῸ --- 415. αἴθ Τάθθ. 465 διΐςκθβ δῃρορθῦθη ἢδί. ,., 30. Β6Π6ῃ 
ΙΓ ΘἾΠ6. ρ,ΓΌΒΒ6. ᾿πἰ6]]6οἴπι6 116 Μδοηῦ πὶ Καμηρῖθ πο σορσθη 85. ΒΘ ΠΟ κβα], ΒΟ Θ᾽ 
σορθη αἴθ ΝΥ ΠΠΚΥ οἴπθβ ἀπά δη θα Τ ὙγΠΠ 6.“ (Β] ἤπιον, αἴθ Γἄθο 465 Θ᾽ ΒΙ ΚΒ 8 }5 
ἴῃ ἄθη Τγαρδάϊθη 65 ΑΘβΟΉΎ]ΟΒ, Τοἰρ ῖο 1814, 5. 195.) Πανίαηρ ΠΠ]Π1ὸἢ Ὀδπιουκί 
(5.. 19): ..,Ζ6 5, ΜΘΗΠ ΟἹ αἴθ Θγαῖο απγῸ}} 5οῖηθ ΒΟΠθυρθη δαδίἤτθη. ᾿δϑί, θυβοῃοὶηΐ 
ἀαθοὶ ΠῸΓ 815 Βϑδιηΐου ἰθποῦ Μδοῃ (πϑμ 10 ἀθν νόουθοῦ οὐ ἃ πηΐθη Μοῖγα). Ττᾶϊθ 
Τὰν ἴῃ οἷπ Αὔνγα! ἴῃ ἀν Τταρῦϊθ διῇ, 80 ψὔγαθη. ΜΓ αἴθ. ἃι8 ἄθββοῦ Ναπαθ 
ΨΥ ΠΠηΘ ἢ“, Πατγίιηρ Ὀθάδομίο πἰοῃΐ, (85. οἷπ ΒΟ ΙΟΠοΓ. Αηννα] 14 ἴθ ἀογ Τταρδαϊο 
ἴῃ ἀδγ Ῥϑύβοη ἦ65 Ἠβθυτηθ5. ΔΕ 6, ΔΡΟΥ ἀἴθδον βοηθοί νὸπ ΘΓ Μοῖτα [018 
ὩγΑ] 16 ϑαίζιηρ' δράσαντι παϑεῖν τηᾶρ' ΔΌΟἢ δι ῬτοΙμοίΠΘ8. Ῥάβ5θη, πα ἀἃ8 οτκοηπί 
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Θοοηθ 11]. (Υ. 114---284) ὃδ΄᾽ὋῈὸ Οκοδηϊάθη ὅ) ϑυβοῃθίηθη δῖ 
οἴμοι φρο σοϊίθη αρθῃ, ἄσγοι ἀἰθ Ηδιηηηουβο ]ᾶρο 465 Ἡθρᾶβίοβ 
ΒοτθοΙσογαΐθη. 516 σθῦθη ἴἢγο Τ᾽ ΠΘΙ]ΠΔἤτηΘ 8 4685 Ῥτοηθίῃθαβ Μ158- 
φοβοθίοκα Κυπὰ πα ἅπι556Γ ἰῃγθ ΒΟΒΟυσηἾ588. ρθη 86 1η65 ΖΚ η[{ἰ- 
56) ϑοῃ! Βα 15; 415 βδ'8. θ80}} ἀ6γ [Πγβϑοὴθ βϑίηθν Βοβίγαία ηρ [ὈΓΒΟΉΘη, 
{π6 110 ἸΏ πθη Ρτομιθίμιθιιβ ταὶΐ, ψ]6. ΘΓ 5ῖ0}). πὶ Ζθι8 γγαϊθηῦ σθιηδοῇΐ 
μαῦ ἀπὰ νῖθ 6Γ ὑπ αἀογ ΘΒ] Πδΐθη ψ1]16η. σ 6] 06. οΓ ἄθῃ δΝίϑη- 
ΒΟΠΘΏρΡΘΒΟΒ]Θο ίΘ ΟΥ̓ Ί656Π, 5100} ἀθηὴ Ζογη 465 Αδιζουκδηϊρθ σαρθ- 
φορθῃ ἢδΐ. 

ϑοθηθ 177. (Υ. 284---596.) Ρτομηθίπθιβ δῦ 'πὶ Βορυ! νοη ἀ6Γ 
Ζυκυηῖθ σὰ τθάθῃ, 418 ΟΚκθᾶηοβ δαΐ ἀθπὶ ϑοῃδαρ]αῖζθ ουβοποὶηΐ, ρθ- 
ὑγάσθῃ ὙΠ Θ΄ Π6ΠῚ Ὑ]ΘΙ ΘΙ Προ η. νῸη ΚοΙηθιὴ Ζ 106] ρσο]θπκίθῃ ΕἸ 66]- 
ΤΠ16ΓΘ., ὑῸΠ ἀθΙὴ 6Γ 8ορΊθΙοἢ Πογαρϑίοϊοί. Ὁ) 6Γ Μρϑογθβϑα!ί θοκὶασίὶ 
ἀδ8 ΚΙΆρΊΟἢ 6 ΒοΒ 841 βϑῖηθϑ νου χαηαΐθη ἀπὰ ψαγπῦ ἴῃἢπ ἀατο ΚΓ 
δὰ Κοοκο ἤράθῃ ἀθῃ Ζοσῃ (68 Ζθιι8 Ζὰ τϑίζθη, ἰἃ 6Γ. δι ἰθίοὺ 510} 
ἀασὰ 815 δυιη {16 Υ θοὶπὶ Ζθαβ. σὰ βοίηθη (ἰπηβίθη χὰ νγκθη. ΑΘΓ 
Ῥτοιηθίμθυβ νγῖὶϑὺ (5 Αμηθιθϊθίθη (05 ΟΚθᾶπο5. οπίβο ἰθάθη Ζανοὶς 
ὑπα ροἱοθί 1Ἰῃπὶ ἀθη Και 510 86 106 ὙῸΓ ἄθὴ Ζοιπθ 465 Ζθιβ Ζὰ 
᾿ὔΐοη ; 6 86] ϑὺ Ψ1}} ἀθῃβθί ρθη ογίγαρθη. [8 Ζθιβ ΔΠάθΡθη ΘΙΠΠΘ5 
ψγ6γ6. ἰδοὺ βίθῦ ΟἸἰκθᾶποβ νὴ 56 61 ὙϑγσΘὈ] ] ἤθη θοπ θα 80 
ἈΠ νοϑι]δϑὺ 416 ΒΠηθ. τ) 

Ἐδ ἰοἱσύ πὰ ἀἀ5 οὐ ϑύθ δίδβϑιπηοη (68 ΟΠ οβ, ἴῃ. ΘΙ ομθὴ ἀ6Γ- 
56 106. αἴθ ἰγϑιγῖσο [ᾶσθ 465 Ῥγοιηθίῃμθιβ Ὀθ καρ. [)85 σᾷηζθ δίθη- 
ΒΟΠΘΠρΟΒΟ] ΘΟ σίοθῦ ἀαγο ΦἈΙηπλθγη βϑίηθ ΤΠ ΘΙ] ΠΆΠη6. σὰ ΘΡκθη- 
Πθη. Ἰὼ 56] 08 αἰ Ἰ6 0] 086 Ναί ϑ{]πηπιΐ ἴῃ α16 ΔΙ] σοιηθίηο Κ]αρθ οἰη. 

ΘΓ Β6ΙΡΟΥ. Υ, 101] δὴ, ἃθοι αἴ6 Ατί ἀογ δίγαϊο, πὶ ΘΙ Πογ Πδγπιηρ 56] 0ϑι οἷηθ 
γταϊβηϊνία (ἀγαυιβαιη καὶ ου]Π]οκία, ἰὰο ποῦ ἴῃ ἀοὺ ΜΟΙ. πο Ραίίη ἰαϑϑὺ ψ|6. 68 
Βομοίηΐ, αἷθ δίγαϊθ. 465 Ῥυομγηθίμθιιβ ΘΌθηθ0 ψ|0 Ηδυαηρ' δι, ΘΠ ΘΓ ἴῃ 56 Π6 
ὀζι 65. 510 165 {γαρΊ 165 ΡΎΘΟΒ. 5. 9.7 5οῆγοιθί : Ποῖιβ π᾿ ἄνοτιβ Ρᾶ5. ΟἸὈ]16 οοἰΐθ σγᾶπαθ 
οὐ ᾿πηροβϑηΐθ ἤστιτο (6 Ῥγομηόϊπόθ, οὐ 1] ἃ ρϑίηϊ 8015 (65. {γαϊ5. 51 ΒΈΡ]ΠΠη65 [1π- 
ἀοταρία}6 ἰθυιηθίό ἀπ ἂἅμπηθ ατ|6 16 1 ]η]τι5ύϊοθ. οὐ ἰὰ σίρτιθι" ἀπ βοὴ π6 ρϑιγθηΐ 
ΠΪ 5110} ΠἸΡΊΊΘΓ Ηἰ δραίίγο. 

ὃ) Βοὶ Ἡδβίοα πῖγὰ αἴθ Ζ8}} ἀθγ ΟΚθδηϊάθη δι ἀἰγθιΓἀπιβο πα ΔΠΡΘΡΘΠΘη; Π)6ὶ 
Ἰῃπ| πα 56 (οἰ πθ ἀθὺ βἴββθη 6 ]16η. [0 1656. ψαχάθη ἀπο ἢ οἴηθη ΟΠΟΥ ἀδι- ἢ 
ΘΘΒ(6}1{, ΟΘΥ ἃτ5 Ζῦ] ῬΟΥΒΟΠΘη Ὀθδίδη : τπᾶηοῆρ ΑΠΡΆΌΘΙ 15 ἀθῖα ΑἸΓΟυ ΠιιΠὴ 
ΘΙ ἔγϑι 0} δῇ οἷπθ Ζ88} νοη [ἀπΈΖθῃῃ. 

60) 885 65 οἷπ Κὔμηου ὑπ 465 ΠΟ Πΐουβ 8 ἀθπ ΟΚκθᾶποβ, θη ἀγα]ίθηι (οί, 
ΘΙ γ0 561 Π6ΠῚ ΕἾτιθ56. Κατπι σοί μοπηΐ Ζιι ΘΠ ΚΘ μᾶγ, δι αἀἴ6 Βάμπθο Ζι ὈΥΪΠΡΘΗ, 
ἢ6] βοῆοῃ θη δ᾽ΐθη ρου ϊθο  βοηθη ΕΚ] γουτ ἃτιῖ; 65. ἰδέ δἰπθ [θη Βϑιπμουιιηρ ὟΝ 6118, 
ἀΔ85 ἀοΥ ΠΙΟΠΓΟΙ αἴ65. 56] 08. ἴῃ Υ. 299. ἀπροάθαίοι ἢαΐ. [)45 ΕἸ ἄρ! ΐου δύ. πδοὴ 
Ὑ ΘΙ οκουβ Βοιμθγκαηρ (Δ 65.ῃ. ΤῊ]. 5. 260) 50 θυ! οἢ Οὐϑῖῇ χιι ΠΘΠηθα, (ἃ (ἴθ56 1 
ἄθιὴ. ΑΡΟ]]0 Δηρσθηδυί, 50 ΠΈ 67 ΘΠΘΥ 815 ῬΟρΆΒΟ5. Δι ΖυἌ556η., πὴοῃ!. Ὀ]ο55. Μ61 (88 
οβ5. στα Βοίίθη τη παίη!!οΠδίθη. ἰδῦ, ΟΠ θυ. 80} γ06 1} 65. ἃ15 αἷθ ΗΘ ΟΊ ΥΡΠ6 
(65 Δ Άβ56γ5 ἀθιὴ ΟΚθδΠΟ5. ΖικοΟ πη. 

1) [π᾿ ἀἴθϑοῦ βθθηθ βίγο Ἔ αἴθ Π]ούίου οἷπ πσθηΐρ πὶ ἄθη ΟΟπνογβα[οηβίομι, πουδαΐ 
Ῥαϊη (ἐξα 65 5110 165 ἰγαρίαιιθϑ συθοὸβ 5. 268) δ Ππηθυκβᾶτη τηδοηΐ, ΟΠ ΔΠ6Υ 5ῃομΐ αἴ6 
δ]δηχοηθ ΟΠ] ἀθυπιηρ γοὰ ΤΎΡΠΟΠ τιη4 ἀθτὴ ΑἸιβθττιοῃθ. (65 Αθίπα --- ΜΟὨ] οἷ Ζὰ 
ππβίοη. οἷπου ΑἸ Πγιπρ' ἴῃ γάτα σϑιηδοῃο5. βράξοτοϑ. ΕἸΠΒΟΠΪΘ 0581 τς μην ΠΟ ἢ 
80. Τηΐξογοϑϑαηΐ δύ 65. ἀθγίσθηθ θοὶ Ραΐίη πυθιίο πο Ζιι θβθι, τ 16 ἴῃ ἄθῃ [γα ζῦβὶ- 

᾿ βύΠθη ΑἸΘχδπατίηογη ἀθγ [ΓΘ ογβθίζαηρ νοὰ ΡιΘΟἢ ἀἴθθθ οθηθ δἰηθη σ8η2Ζ ΔΠΑΘΙΘΠ 
ΡοιηρΒαΐθη ΤῸμ ὈΘΚοιημηθη ἢδΐ. 

ἄν. 
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ϑοθηθ Κι. (Υ. 486---826.}) Ῥτοτηθίμθιβ βοῃ!]ἀθυῦ ἴῃ δυβϑίἢν- 
ΠΟΠοΥ ἤθαθ, 6] 06. Ὑ ΟΠ] ΠΠαΐθῃ οὐ ἄθτη ΝΙΘηΒΟΠΘΠρΡΟΒΟΒ]Θομτθ ουν]6- 
560 Βαΐ: ἄδι ποῦ δυπηδ η 1. 6Γ τηῦρο δαΐ βθῖηθ δἰρϑθηῆβ ᾽ ΟΒΠ Δ ῃγύ 
πιϑῖν Βοάδοιί ΠΘἢπΊΘη. πηὰ μοῦ φαγ τ Ομ Π6 ἢ, 455 Ῥτοσηθίπθιιβ οἰ δὲ 
βθϑίηθ Εὐ]δϑαηρ ἤπάοῃ ψοιάθ. [π ὅδν Εν] θάθγηρ 6556] 6. [8116 
οἰ ηἶρο ἀσηκ]6 Απάθαίαηρθηῃ {6 416 ΟΠ] Κβα] 5 ϑ τη πηρ,, ἀ6᾽ ΖΘι8 
ἘΠ ΘΙΎΜΟΡ 6 561. ἀ00}} σοηῦ οὐ δυΐ ἀλ5 Βθρθῆγθη (468 ΟΠοι5. 80 
ὨδΠΘΙΟΥ ΑἸΒΚαηΪ ηϊοῃΐ οἴη. 

ΕΒ [οἱ ἀὰ8 συυϑῖία Θύδϑιμηοη, ἴῃ ΜΘΙΟΠ θη ἀοΓ ΟἾΟΓ βρη 
ΒΕΡΙαΤΟΠδ νῸΓ ἄθη ορούθη (δίζοση πη Ζιρ]θῖο ἢ ΠΟΘΙ ΤΠ 818 βίη Μ|1- 
θοΙ ἢ] τηϊύ ἀθη 1,6᾽4θη 465 Ῥχοιηθίμθαβ Δββρυίοῃῦ ἀπὰ ϑοπδὺ ἀπ 
“Ψοἰίςς 510} νοῦ αἴθ ὅ6616 ἰγθίθῃ ᾶϑθι. Εἰπὶ ἰθῖβου Τ 846] 465 Ῥγοτηθ- 
{πθὰ5 ἰδ ἀρυῖσθηβ πίομῦ Ζὶὶ γ  ΚΘΉ ΘΗ, 

Π. ὕπμαβομίαρ οαον Ῥουιρθίιθ. (Υ. 800---941.) 

ϑοόηθ ΚΓ]. (Υ. δ00---ὃδ7.) [Ιο, αἴ6 ΤΟΟΒίΟΙ 65 [η80Π08, 5. ταὶ 
δα α16 Βάμηθ, σϑίοῃθ, αὐτοῦ αἴθ. οἰ ουβ Πρ Ηθτθ ἴῃ οἷπθ Καἢ 
γα 6]0 8) απ ἀθη σηΖθῃ ΕΤΟΪΚΓΟΙ5 ἴῃ ΠΆΒΘΤΟΙ ἀυτοΒΙΓτο πα, δθοἢ 
ΔῈ ἀἴθθθ βου ῃβοιμθ Κὐβίθ σοϊδηρί. [ἢν (ἀρϑδὴρ --- νου] θσθηα ἴῃ 
οοΒιηΐθη --- Βο.Π] ἀογὺ α16 Θ.Δ]6η, Ὑγ6 ]0Π6. 516 ἀπ] 6 Πη1855 - ΔῈ 0 ἢ 
ΠΔΟΠα6Π ΑΠΡῸΒ βϑβίοῦ ρθη ἰδ, ὙΠῸ 516 00 56 1Π61 ϑομαίίθη!}] 46 
γΟΡΙΟ]οΥ ---- πηὰ ϑρτῖοηῦ μη ϑποῃῦ πδῸ ἢ ἀοη Τοάθ ἃπ18. ῬΓΟΙΠΘΙΠΘΕ18 
οἸθύ 510) ἸΏ Ζὰ ΘΥΚΘΉΠΘη, ὉΠ 815 516 1ῃπὶ 6416 ΒΙ{{6. ΔΕΒΒΡ Οὔ, ΘΓ 

8) δ'ῆακθΒ ἴῃ ἄθῃ ϑοῃυίζῆθμοπάθηῃ (Υ, 299) Ροτιομίοί πὶγὰ (βοῦν τὴν γυναῖχ᾽ 
ἔϑηχεν ᾿Δργεία ϑεὸς), ΜΓ Ιῃ ΠΠΒΘΙΘΙΩ δ οκο παίαν] 0} ΤπῸ] ΒΥΤΠΟΙΠ5Ὸἢ ΟἀΌΓΟΝ 81 
τ τρὶς ῬοΠηΠΟη6 Ηθηπου δηρθαθιίοί, {{606Γ ἄθηὴ Μγίητ8Β νὸν (ΛὍΥ Ιὸ Ὀριπογκὶ 
Κααβθ ἰπ βοίποιι ΚΟΙηπΙοηΐΑ Ζῖ ἄθη ϑΟμαΖἤθμοπάθη 5. 149: ὈΪο τΥ ὑΠΟ]ΟΡΊΒΟἢ 6 
Τ)δτιαπρ 415 οἷη Βα ἀθ5. Μοηῆοβ (Υ̓ΔΠα]θυη. ἅτ ἩΠ]ΠΊΠη61), γὺΠ ΟἸΘΥ 510ῃ Β6] 
ΑΘΒΟΉΎ]Ο5 Κοίπθ ραν ἤπάρί, οὐ πθη Ὀογοίβ Π β οι, δα], πη Επιβίαίῃ. χὰ ΠἸΟΠ 5. 
Ῥοιίορ, 9). 16 Ἰζυπρσοβία! ἀθαίοί αὐ αἴ6 Ἡδυποι (65 Νοπάθθ. Αὐρὸβ Ραπορίεβ. ὦ 
(Ρτοια. 68, 508) ἰδὲ ᾿ἀλπη (ΟΥ ΘΟβΠγηΐθ Η]ΠΊη6], ἀπ ἨΘΥΤ65. ἃ}5 ΘΟΕ ἀ65 Νοῦθ6]85 
ἀπα ἀθν ῬΥΌΙΚΟΙ ΑὙρΘΙΡΠοηΐο5 (5. ῬΥΘΙΙΟΥ ΜΥΈΒΟΙ. Π, 27 ἄρον αἴθ 1)αυβίθι πηρ (Θ᾽ 
10 ἴῃ (ον ΚΚπιηδί, 0] τηοϊδί ἃ18 παρϑένος βούχερως. Ῥτοιη. 615, ὅ88. Ἡοτοα Π, 41. 
ΜΠΠοΥ5 ΗΆπάραοΙ Ρᾶσ. 498 ποῖ. 4.) Μδη παῦ αἷθ Ερίβοαθ τηἱΐ ἄθὺ ἴὸ πηὔβϑιρ' ᾿απὰ 
Δ ΘΟΚΙΟΒ. ροἰπ θη, ἈΠΟ 5160 αἰθηΐ ἄαχὰ (6. ΑἸββιοῃῦ δα 16 Βοίθιηρ 465 Ρτο- 
πηθίῃθιιβ ασγῸ ἢ} οἰ Πθ ἢ. ἸΠΤΡΥ ΝΔΟΠΚΟΙΉΠΠΘΩ (ἴθηὴ Ζ 150 Δι  ᾽ ΥῸΥ (16 ὥὅθθ]θ χὰ ΤᾺ, Ὲ 
ἀΠῸ Ὀοτοῖζοί. βου αὐ (5. [Ο]σθπάθ ϑιἄοὶς νοῦ. ΑΡΘΥ ἀπὸ} αἷθ Ῥουβοη (65 Ῥτο- 
ταθίμθιιβ ἰτα ἀπιτοῸ } ἀἴθβ6 106. ρΘΠοῦοη, (ἃ (5 ὙΘυίγδιιθη Ζιι Βθῖ μον βοπουραθ8. ἀαγοἢ 
αἴθ Ευχβμ!πησ, Θ] ΟΠ. ΟΥ̓ νοὰ ἰπγθ {Π]ΠΘγθη [Θ᾽ θη σἱθί, ουμδμέ τσ πἀπὰ ἀἃ 
ΔΈΟΝ ἦἀ5 Τιοἰάθη 465 ῬΙΟΙΠΘΙΠΘΙΙΒ. Ὁ 80 ΟὙΟΒΒΟΥ ΟΥΒΟΠΘίηδ, ἈΘΗΠ 65 1η1|6 θη (6 Γ 
10 γϑυρ]] ποθὴ πἰγα, (Υ. 152.) Ῥτοιηθίμοιιβ “θη ἃτι5 ΠΕ ΠΑΡ ΘΒ βοΒιοἢῖο τηϊΐ ΤῸ 
ἄθη ΞΟΠ 55, ἀ(ἀ55 Ζθιιβ 5100}: ἴθογᾺ}} 415 Πθβροίθη ζοῖρέ ἀπα ἴπηη παΐ ἀθὺ νογαϊθηϑί- 
γ0}16 ἩΥδβσΌ ΒΟΥ ἀθ5. Αθβοθγ]οβ, οι, νοϊθιῃ, 1, ρᾶρσ. 18, 6Θ(, 2, ὈθΙρΘϑυπητηΐ, 
ΕἸΠΖ6]Π6 ΑΘΌΒΒΟΠΙ ΠΡΌ δ ἴὸ 86 ἤδίεξ Ἢ ΔΙ]οναϊησα Θοπαϊχθηβ {π{Π6}]} σὰ ΤΟ υτρθ: 
Το 510 ΔηΪΠη0 56 διδοίη ἃ. ἀΘὈἢΠΠ αἴαπη ο556. οί πιὶ οτιπὶ οὐἰθυῖς οὐ σα πθίαΓ, 
Ἰπάθββθη ἰδ Ζὶὶ Ὠράθηκθη, Ἃἀ55 [ὁ πίοῃΐ σϑηχ ΧΟ ΘΟ πο ϑ ἢ Πρ ἰδέ, πα ἃ 55. (6. 
Μ]ββίομ, Θ᾽] 6. ΠΥ 1, ἰάθη ἴη ἰἤτου τη εἰθι Διο απο. ΘΙ] “μου νουυαΐθα τητιϑϑίθ, 
ἀοοῖ οἰ σουτη 556. ἀπγῸ ἢ ἴΠγ6 γ0 ῬΤΟΙΠΘΙΠοιι5. 56] 08ὺ ἴῃ ΑἸΙββι οί ρϑβίθ!]! 6 Ζυκαπῆ 
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τηῦρθ ἴῃ α16 [ΠἸϑϑο θη βϑῖηοῦ ΕΘββοαηρ ΔηρΘΌΘη ἀπά 1ἢγ νου θη, 
ΜΘ] ΟΠ 65 45 Εἶπα 8 ἤτοι [ΘΙ άπ 56] Ὑ6͵46, 80 οὐ ἅγῦ 6Γ 5ῖοἢῃ. σὰ μο6]1- 
ἄρῃ Ὀογοὶύ, ἀοοἢ νογβίθὐ 50 ἴὸ ἀαζι νου. ἀθπὴ ΟἼΟΥ ἴῃ δυβίζῃτ- 
ἸΙομον Εγζά]πηρ ταϊὑσα 1] 6. ὑγ 58} 510 α16. θ᾽ ἄθηνοἹ]ο [νυ δῃγὺ 
οταα]ἀθῦ ἀπα ὑγ65}8}} ἴἢτ (ἀθϑία! ἢ 50. Βοῃτηϑο ἢν }} θη βϑίθ! ]ν ἰϑύ. [)θῖὴ 
ΒΟΒτοοΟΙΠΙοῆθη ΕἸπαγαοῖ, σθ] ἤθη αἴθθθ υζμ!]ηρ δὰ ἀθη ΟἼΟΥ 
τηϑοῆθη τηϊιβϑίθ. ρίθθῦ ἀἴθϑοῦ ἴῃ Κίαροπάθη [)οο θη ΑἸΒάγθΟΚ. 
Ῥάγδαΐ νγοββασύ ΡΙΟΤ Θί] 1618, 6 ] 06. πιο ΟΠ ΓΘΟΪἢἾ556 1ἢΓ δα ἸΠΤΘΓ 
στ ῃγὺ ποοῖ ΡΘυουβίθ θη, ππαὰ βρυϊοῃὐ 510}} Ζαρ]θΊοῖι ποοὴ οὐνγαβ ἀθαί- 
ΠΟ ον ἅδον ἀἃ8 (ἀβ ἢ 85 815. ἴῃ ἰθϑϑθη οδιῦζ ΟΡ 8105}. θοῇπαοί 
(Υ. 185). Ζθι8 σίγα ἀογοϊηβ ον Ηουυβομα!  Ὀογασ ῦ πάθη, θη 
ΘΓ πἰοῃῦ ἀθη ΡῬιοπιθίμθιβ Ὀοίγοὶθ. Ἃἀ6Γ ΔΡΘΓ ΨΘΙΟΠΘΓ 1 Δ18 ΒΟ Π6 ΠΕ 
Βϑββθη Ἰῦβθῃ 50} σῖγα οἷη ΝΟ κοηηθ ἀοΓ ἴο 'πὶ ἀγοὶζθ ῃηΐθῃ 
ΟἸΙ6α 6 56]η. 9) 

Πδηη (Ἀπγῦ οΓ 1 αἀοΓ ὙΥ οἰββαριηρ ἀΘΓ πθαθῃ (ἀθίαμσθη δαΐ (6 Γ 
ψοιίθυθη [συ ίδῃστὺ ἀν ἴὸ ἰοστῦ πὰ γου]επαοῦ 1ἢτ, νῖθ 516 φυϊοίχψὺ ἤδοἢὴ 
᾿Αορυρίοῃ ρϑίδηρθη ψογαο; ἀοτύ ψογθ 816 Ζθιι5 γθη ἰἤσθη ΝΥ 8Ππη- 
51ηΠ ὨΘΙ]θη ἀπὰ ΙΓ ἀ16 ϑῃθιηδ!ρο (ἀορία]! ῦ τ] θάθσσθθθη. [Ππ 561Π8 
Ὑγονίο χὰ Ὀοκγα ρθη. ογσα ἢ] Ὁ ΘΓ ϑἴπθη 7011 Ἰἤτου {ΡΠ θγθη [στην 
(822 ---846) : ἀδάατοῦ τητι88 Δ ἢ ἀἷθ [ο]ροπαθ Νὴ δἰβϑαριιησ δὲ (ἸΔαὈ- 
τ ἀγα] ρ τοῦ ρον πηθη. [ἢτ ΝΟ Κοιητηθη, αΪ6 Βο]146η, ψ γάθη οἰ ηϑὺ 

ΔΒ ΟΊ ΟΠΘη να. ΑΠΟΝ ἴῃ ἤθη ΠΟ θη, 6] 66 18 γὸη ἄδὺ ῃδομβίθῃ ΕΠ πος 
ΒΘρῸἢ Ζθι8 οὐ α}} Ὁ 5᾽ηα, τὶν ἀἴ6 θβομιοηίθ ον ΙῸ οὐχί] οἤπθ οἷηθ ὅριι γοὴ 
ΒΕ ογκοὶξ ρορθῃ ἄθιιβ. Εν ΘΟΠ]ΟΥ ἄθπθη ἀἷθ δΟμτ ἤθη θ. πἰομύ χιιρὰῃρΊ ἢ 
51Π4 τηῦρθ ἀἃ5 (ἀθβργᾶοῃ χνἸβοηθη ῬΘΙαΒΡῸΒ, ἄθιη Κῦπίρο νοὴ ΔΙΡῸΒ, πη ἄθιη 
ΟΠοΥ ον ποῃίροπ Παπαϊ θη ἴῃ Ἱζστιβθ5 {16 ουβϑίζιιησ ἰθὺ οἷπμθ 5[6116 Πηάθη, 

ΗΙΚοί, 2160. δηῖσ. Ὅσαι σἱθῦ ποθ Κπιηάθ, 855. ἸΟἢ 56}, 
ΠἸοΐθυη θη ἀθίη (ἀθβο θοῦ πὰ Θ[αιημη ΔΥρῚνΊ50}} 56], 

ΟἸιογ, ἘΒ ψὰγ γῸ Ζοίίθη [ο Θ΄ οἢ] 556]  ] ον η 
1)65 Ηογαίθιηρθ]8, βαρύ τηδῃ, ΠΟΥ ἴῃ ΑΥΡῸΪΙ5. 

Κὐπῖσ. (ον 55, 516. γα γ}8, 65. ἰδύ αἴθ. ϑαρθ υἱϑὶ θοἰκαπηΐ, 
ὕπ4 ΠοΙδϑύ 65. πιοῃΐ, α16 ΘΓουΌΠΟΠ6. παγὰ νοι Ζθι5. τπηδτηλ ἢ 

Ογοῦ, Αὐοῃ (455 (61 Βιημα ἀογ Ἡθτὰ πίῃ γϑυθουρθη ὈΠ160. 
Κδηῖσ. ὑπὰ πιο μθ5. πὰρ πδῆπη ἀογΓ Ζ ἰδὲ 4658. ΗΘΥΓΒΟΠΟΥΡΔΑΥΒ ὃ 
λον. Ὅϊο ἀοίμη γοὴ ΑΥΡῸΒ ρὰ ἄθπὶ εἶθ Κπῃρϑβϑία!, 
Κοηῖφ. αὶ ἄθιυιβ 510}: πῃ (6 βοῃοηρθῃῦγηίθη πὶ ροηδῃς Ὁ 
(ὑοῦ. ἴδῃ βαρύ 65, δ πθηὴ ὈΓηδίρθη θυ ο]θίοῃ ἂη ΟΠ. 
Κϑηῖψ. Ια5. {πᾶΐ ἀδγαιπῇ 468 Ζθιβ ροαὶῦρα (αἰ θη ὃ 
Ολον. ἴθ ρὰ ἀθὺ Κι ἄθη 8]1655θῃθπάθη ΝΥ ἀομίου Βοὶ. 
Αὐηῖσ. ΝΟΥ ΜΓ ἀ6Υ 816 5Βθ ἢ μὯ6. ΗΪὺ ἀδΥ θἴπθη Ἱζπιἢ Ὁ 
λον. ἴγοὸν γα ϑρυοββ!ηρ ΑΥΡΌΒ, δ᾽ ἢ6] γοῦν Πυθα Ηδπα, 
Αδηῖσ. ΔΝ ΘΙ. δηάου 1,614 θυβδπη 5ἰθ πιπ (161 ΔΙΊΠΘ ἢ Καὶ ὃ 
Ομοῦ. [1)οὸῖ ΕἸΠΕ θυ γθιηβο ΘΟ, θη ταβίϊοβ {το πμθῃ, 
Αὔπῖψ. ἴὰ ψοϊΐου. ΕἼ Ομ νοι Ἡθίτηδί]δη 6. {γ16}} 6. 516, 
Οἠογυ. Ατοὸῃ Π]θυῖη βπηπηϑὲ ἀπι γο Πρ ἀθρουθίη. τηϊξ ΤΗΪγ, 
Κὐπῖψ. ὅθ Καιὴ ππὰ πδο ΠΟ Ο5, Καμη Π8 0 ἢ) ΜΘιηρ ἰδ Ηΐπ τι, 8. Μ". 

9) ῖΊ6 ατοίχοπηίθ (ἀθηθγαίίοη. ἰδ, νῖθ Οἶδα Ὀθιηουκί (ἀοΓ Ῥχοιηθίμοιιβ ἦ65 
ΑΘΒΟΒΎ]Ο5. 5. 85) πίον γοη συμ] ] ΟΠ θη ΜΘ ΠΒΟ ΒΘ ΠΑ] θυτ Ζι γϑυβίθῃμθη, ἀθηη οἷηθ 
50. ὈρΟΒ[ τη ΖΔ Π]ΘηΔησαῦθ. Μ16 516 τἢ5 ἴῃ θη {ΠῚ ον ηΐθη. ΘΟΠοΠ θη Ζὰ 
Υ. 94 υηὰ Ηγρίηιιβ ροθί, βίοι, ΠΠ, 15. οηΐρορθηί, Καπη τπᾶῃ πἰοης ΜΌΜ] 818 
Ὀ]ο55. ΠΥΡΘΙθΟΠΙΒομθη. Αὐιϑάχιιοις ΠΘ ἢ θη, 
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ὩΔΟὴ ΑΥρῸΒ ΖΓ οΚΚΘῆτοη, πὰ ἀοτὺ τὶγὰ ἀοηθηϊσθ σΘΌΟσΘη σογάθῃ 
πΘΙΟΠΟΣ ἄθῃ 1,οἰάθη 465 Ῥτοιηθίμθιϑ οἷη ἔπαθ τηδοῆθη ψἱτα.10) 

Θοόης ΜΠ. (Υ. 881---991.) Ναμῃ νου ϊᾶβδὺ [ο, ψ]θάθυα μη νῸη 
Ὑ Δ μηβίηπ ουρυ θη, αἴθ ΒΌΠΠπ6, πνοσαὰΐ ἀογ ΟΠοΣ τὰ ἀτι  ἴθη 5: 08- 
ΒΙΙΏΟΙ αἶθ ὙΥ οἰβμοὶς ἀθα]θηΐρθη ργοὶβῦ ἀ6᾽ Ζαργβῦ δκδηπίὺ Πα, 885 
ΠῸΓ Ἀδηροβο θυ Ποῖ} ἀα5 ΟἸΐοῖς ἀον πο θοργπαού ἀπά χαρ]οίοῇ 
βϑίῃθῃ Υ ἸᾺΘΥ Ἵ]]6η σορθη [ΟΡ ΒΘ Πρ γῸη θη ἢὨΟΒΟΓΟΙ (ἀδίξον 
δαδβουί. ῬΡτοιηθίμοιβ Δ πγῦ ἰοτὺ ἄτη Ζθι8 [ΠπΠ|61}] Ζὰ ργορβζοθίθῃ, 
1Ἰπηἀ6Π| οἵ δῖ βοῖῃ β ἢ οΚβα] βοῆνσουθθ (ΘΠ ΙΓ 55. ΖΓ ΠΟ τη τηΐ. [6 
ΟἸΟΥ δυδβδοτὶ Ζνοῖίο!. ον ΙΓ ΠΟ ἀθτὰ Ζθυ5. οἷη 5010 Π 68. ϑοῃ 58] 
Ὀανουβίθῃθ ψῖθ 65 Ῥγοιηθίῃθαβ γογϑιιββίθηῃῦ πὰ ψαγηῦ 1Π ΥΟΥ Ὁῃ- 
Ρραἀδομέβαμηθῃ Ἐθάθη. ἀδιηϊξ 6 ἰοῃῦ ἴῃ ΠΟΟἢ. ΒΟ ΘΓ τ 5 γαΐο γϑυ- 
(118. ΤΙῃ βοΐποι Απύνογί ψ]θάθγῃο]ὺ Ῥγοιηθίμθιβ ᾽ῃ π0Ὸ ἢ Θηἰβοῃῖθα6- 
ΠΟΙΘη Αὐβαγίοκθη, 8855. ΘΓ βίοῃ. ὑτὰ ΖΘ8 σὰ πἰοῃῦ ΚαπηΠΊΘΓΘ. 

ΘοἸιζιιϑ65οέτθ Κ111. (Βαυν]οἰκοαηρ οὐογ  αἰαβίγορῃθ.) [ῖπ αἷο- 
56 οΙβομοϊηῦ ΗΘΓΙΠ65 815 ΑΡρϑβαῃαίον βθῖπθ5 αίθιβ Ζθιβ ὑπὰ ἴου- 
ἀογὶ ἄθη Ῥιγοιηθίμθιϑ δα ἄθη ΕΠορθαπα πϑημαῖδ Ζὰ τπδοῆθη, ἀαγοῃ 
ψ ΘΙ ομθη Ζουβ ϑοῖπο Ηρυυβομδί γϑυ] θη ψογάθ. ΑΘΓ Ῥτγοιηθί 6.8 
ΘΙ ΚΙᾶτι, 4855. οΥ᾽ δῖ. ἢ. ἀδζὰ πἴο γϑυβίθ θη ΟΓάΘ, Ὑ6ΠῚ Θ᾽ ΟΠ  νογ-' 
ΠΟ γο βοἴηθῃ [65561η μοΐγοὶ: 56]. ἀπα διὸ ἄγοι αἷο Ὀγομαηρ ταὶΐ 
ποθ Αἰγαίοη ᾿ϑϑϑοῦ οὐ βίοι. πἰοῃῦ βοῦσθοκοη. [Π6Γ. ΟἿΟΓ 61, ἄθη 
Ηδγτηθ5 ΖῈΓ βοΠ]οαπίσοῃ ΕἸπΟ ν δυϊογαοτῦ. ἀδπηῦ Γ᾽ ποῦ ἴῃ ἀ88 
Ῥδνογβίθμοηθ Δ Ιββροβομ οι βθῖπθ8 ΕΤΘΌΠ.68. ΠΙ ΠΟΙ σΘΖορθὴ ὙΘΓᾺΘ, 
γγοροσῦ 510} οἄθίθη 5ἴπποβ ἀθὴ Βτθαμά ἴῃ ἀ6Ρ ΝοίΠ σὰ νου] ΆΒ50η. 
Τ)ὲ θτῖοι! ρ]δίψ!Ποἢ ΠΠπρουν ζοῦν. τϊῦ ΒΠ1Π12 πὰ ΠΟΏΠΟΡ Ποροΐη, ἀδ8 
Μίθου Ὀγασβ ἴῃ σον! ροτι δίθτπηθ δαΐ, 416 Εγάθ οὐθοθὲ ἴῃ ροσα!ῖς- 
θῸ1 Ἐτβο  ἰογαησ. πᾶ Ρτοιηθίπθαβ. ψὶγὰ Ζαρ]θῖοῃ τηϊῦ ἀθιὴ }Ιβθῃ 
ΔῺ ἀ6ῃ 6Γ ροίθαβο! ἡ ἰδῦ ἴῃ ἄθῃ ΤΑγίαγοβ ροβομ]ο θυ, [2488 5618 
(δβίππαησ 8010} πηΐ0ν ἀΐοθβθη ΘΟ γθοκ ββθη ἀἰθβοῃθ Ὀ]οΙ 6, χοῖρθῃ 
βοῖηθ ἰοϊζίθη δ οὐἵϑ. 

ὕορον ἀΐο Ζοῖῦ ἀον ΑΡΙαβϑαηρ 465 δύζοκθοβ Παῦθη τῖν Κοίμο 
ΝΟΒΥΙΟΒ. ἀὰ5. ἄοθιη ΔΙζου μη, σψἄμτοπα τ]γ θ6᾽ ἄθη ῬΘύβοση, ἄθη 
ΒΙΘθθη. σορθὴ ΤΠΘΡοη. πηὰ (6 Ογοϑίϊθ ἴῃ οἶμον οἰ ϊηβίϊρονθῃ [ἃ σ6 
βἰηα. (γείοσθ ψυγάοθη 0]. τ6, 4 [412 ἀηΐθ ΟὨγ.] «υἱσοίί γι, ἀΐθ 
ΘΙΘ θη Ὁ]. 78, 1 (461), αἴθ. Οτγοβίῖθ Ὁ]. 80, 2 (458). Α]5 [βου Αἢ- 
πα] Καπη, 50 βοϊιδίηῦ 65. εἶθ ᾽ οἰκβαριιηρ νη ἀθπ) ΑἸΒΌΓΙΘΙΘ. (6 κ 

10) ἴῃ ἀδν Δπουάπαηρ ον Ευχα μη γοὴ θα ΠΥ ΔΠνίθη. ἀΘΥ [ὸ Ζοὶσί ἀθὺ 
ῬΙομΐου βοῖπο [οσιια!ο ΔΙ  βίθυβομαϊ. Ζιυπῆοηδέ παΐ οσ οἴποη ΤῊΘῚ] ἀθυβ θη. Μ6ρ- 

σΘ]αββθη, αἰδ] θη ρθη. Δ 610 Π6. ἴῃ ἀθη ΠΙκοίϊἀθη Ὀουὔλν. πουίθῃ, Δ Υα5. ΟΡ ὈΘΙ ΘΠ], 

Πα ΕΥ ἴῃ ἀτοὶ ΑΡΒΟΒ 6. σοί Π6 1}, π 6] οη6. ἀθγο ἢ αἰ] ορΊβοΠ6 Ῥαυ ίθθα {Π|}}8 οἰησθ- 
Ἰοΐτοι, {π6115. Του σοί γέ, {Π6 115 ΘΒ] Οββθη πϑγάθπ, ΖῈΡ]ΘΊο} ἀθοΥ μαΐ ὁ5 (ον ῬΙΟ θυ 

γουβίδμ θυ. ἄθη Ζυβομδιου πδ0} ἀἴθβθι οἰ μζο πο ΤΉΘΙΙ6η. (5 ΒοΡΙοΠἴθ8. ὩΘῈΡΊΘΥΙΡ 

Ζὰ τηδοποη αἰ} Ομ πηρθη αἷθ Υ. 090, 140, 14:1, 180, ττ0, 0 ϑγαϊθ8 {1 

ΠΟΙ ἄθη Μιιβίον ον Οάγϑϑθο ἀἷο Ευαμ]ηρ' γοὰ ἄθη. ἔπἤποτοη ΠΥ μγίθῃ. 6. [Ὸ 

ογϑί ἀδηη οἷη πδομάθιη. 1165 ϑραίθυο ταὶ ρου! 1} σ᾽. (θαγαιῇ τηδοιὲ Ρη. 5.. 218 
δα πηθυκβαια, Υ9]. ὙΟ]ΟΚοι, αἷθ γαγ Πΐβομθ ΟΘοργαρῖο ἀν ΟΥθομθὰ. ἀπὰ ΒΟΥηΘΣ, 
ΤΏΘΙ 1, 1μοὶρὶρ 1892.) 

ἧ 
ξ 
᾿ 
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Αθοίμα αἀΐθπθη, σϑίομον 0]. Τῦ, 2 (4198) 5ἰαιπα. Ὑοῦ αἸ6βθη 
ΦάΠγο 4150 ---τ 580 παῦ τηδῃ φροίοὶ σον --- Κοηηίο 4ἃ5 δύίοις που ύ δαΐ- 
σοίπησῦ βοῖη; Ἃ00}} νου] ονῦ ἀἴθ86 ΖΘ 1 Θϑ.τητηπηρ ἰἤσθη Ηδ]ῦ. πο μπ 
ἀἴθθθ ρϑηζο ϑί9}]6 (Υ. 961-- 2) οὐϑ [τ οἷπθ βϑρᾶϊζοσο Αὐἰταηρσ 
ἃ1τὴ Ηοΐδ 465 Η]ΘΙῸ οἰ Πρθβοθμο θη δύ, τυ  ν τηδηοΐ τη 6. ΒρΡθοΠ θη. 
ὙΥΙΡ ΘΓ θη ΠΠ5 4180. η80}}) ΟΠ] ἴβθθη ἃΠ5. ΟΛΘΥ ἸΠΠΘΙΘΠ τΠα 550 ΤῸ 
ΒΘβομδ θη μοῦ 465 Θύζοῖοθ πἀτηβθῆθη. [π᾿ οἷπο {Πότ Ζοϊύ ἄθν ΑΡ- 
Τἀβϑαηρ ἰᾶδϑὺ 5100ῃ αἴθ ΕἸ η!ΔοΠ Ποῦ ἀ05. 5115. ἴῃ ογρΊθὶο τϊύ (θη 
ΒΙΘ θη σορθη ΤΉΏΘΡΘη ππὰ ἀον ΟΥοϑῦθ δη ἢ τθη, (ΒΎΘΙΠΙΟἢ 5οῃθη Μ]ν 
ἄθηη ΝΟ οῖθθ θπίροσθῃ, (4855 Ῥτοιηθί ποθ. πη ἩΠΘθο5. «ἀ(θη ΝδΟἢ- 
ἐγὰ ἀοΥ ΤΥΑρΊΚους ὈΠΠ816η. (Δίου ΘΠ τηϊαῦ, ΡΙπάαγθ ΟἸ ΩΡ 506 
Βιοροβσθδᾶησο. ὃ. 10 (ἋοΥ δ ουΓθα 6.) [Ἰ)αρθρθῃ βοῃοϊηῦ {{10 οἷπηθ βρᾶ- 
ἴθτθ Ζϑὶῦ αἀἰ6 Βοοθδομίθησ Ζι ΒρΙΘΟΠΘη, (855 ἀἴ6 ΠΠγ Ππηθη ἀθηοη 
ἀ65. ϑΌρῃοΟΙο5. ἀπὰ ὑατὶριάθε ἀθη}10}} δἰπα, ποσδαΐ [ἰλοββῦδο ἴῃ ον 
ὙΟΥΤΘαΘ ΖῈ} ΟΡ ΘΟ βομθη ΜοίκΚ ὃ, 17 Προ θη. Παὺ ἀπ νν685- 
1410 Βοιρὶς ἀθ υἱΐα ϑορΠ00115. ΜΟΙ 5θ ποῦ Αὐβσαθο Ρ. ΧΧΥ. ΧΧΧΙ, 
ἄοη Ῥτγοιηθίμοιιβ σὰ ἄθὴ βραζοδίθῃ ϑίοκθη (65 ΑΘβοθυ]05. τοοπῃηρῦ 
ἀπηα πη 56] 0ϑὺ πᾶο} ἀοΥὺ ΟΥΘΘΌ6 βοίχῦ. 1)00 σῖτα ἃ 801} ἀἸο5ο ν᾽ αταπα 
1πῃ Βοζίθηθησ δαΐ θη ἴζοσῃ (465 Θύίοἰκα ὨΙπ[Ἀ1Π10. νη 5᾽οὴ. μον ἃ τί, 

ΜΒ δ Θϑίρῃα! (η80ἢ οἷο ΑΘΈΒΒΘΙΓ ΠΡ 1 561 Π6 0 ῬΙΤΟΪθροιηοπᾶ ὃ. 6). 
᾿ΠΔΟΙ ΧΙ ΘΙβ6η σοαοηκί, 8855 ὉΠΒ50 Π)Γδτηδ ἴῃ Θα] Ὑ]6] 6 βοῖπο. Πὰγ- 
ἀἴθη οἴη τηἱϊύ Θ'ΙοΠου μο᾽ Ὁ ΠΔΟἢΖιν οἰβοηἊθ {Ππηδυθοϊἑαπρ οὐ ἤσοη ἢδΐ, 
αἀατοῆ α16 65. 15 ἀθὴ ἰἀγοῖβθ (θ᾽ Αϑβοῃν βόηθα διοκο 1ῃ ἸοΙο 
ΘΥΚΟΠ Πα δ οῖδοὸ Πογαιβίγι, πὰ νὰϑ 85. ΖανΠοϊκΓοίθη. (05 
ΟἸοτο5. θυ. ἴῃ θη) τη 8110} οἴηθη νη ἔπ βρᾶϊοτο ΑΡίδβ- 
Βη0 σοίππαθη ἢαΐ. 50 Ὀϑιπουκί ἀδυθ ον (ὔδαν (ἀον Ῥτοιποίποιιβ 05 
ΑΘ α5. 5. 9): Ηϊονηῖῦ ἀνῇ τηδὴ πἰοηῦ Ζὰ γν16] μον θίβθῃ ΤΌ]]θη. 
ἀθηη ἀον [ΟΠ ΟΥ, Ὑυ ΘΙ ΟΠ6 σιθυϑῦ ἤθη ΟΠΟΣΡ ψατνοκοοατάπηροι ππα (6 
Βρᾶθ ἀ16 οὐβϑίο 5.6110 Δησθνίοβθη ἢαίΐα (τὰ τοὔχοροῦ ἠλάττωσς χαὶ 
τὸν λόγον πρωταγωνιστὴν παρεσχέυασε Ατ]δίοί. Ῥοοί. 4). Κοππίο 6161 
απ αἸθβθη δῆοθ 586] βία παρ νυ ΙΓ ΓΘ 6. 815. πὶ ΠΟΠοτοη ΑἸ 
Ὀ]05. ΠᾶῸἢ ἀθηὴ ἄμιβϑουθῃ ΒΒ βρ 161 ἀθ5. ΟΡ ΠΟΙ 65. βοῖηθ ΕἸσθη ἢ ]Π10}- 

Κοῖῦ ἀπ] 6η.11)0 Αποὸ ναγηίθ ΘΙ Ο ΚΟ ἄᾶγοῦ, ἃπ5. ἠον ΖυΟΖα}] 
ον ΟἸογοιαίθη, 6] 06. οΓ᾽ ΔΏΠΘΙΠΊΘη Ζι Τηϊ586η ρ]απθίο, ἀπ αἴ 
ον ἀ65 ΟΡ ΚΟ8. δὰ 50} ]Π]105656η. ἦα ὑο] αἸο5ο Ζ8}}} ποίμνη αῖρ ἀἴο 
Ναΐαῦ οὐον ΜΓ ΚΠΙΟΠ6. 2821 ἀοῦ σασὰ πον σον β!] θη ῬΘΙΒΟΠΘη 1Π6}}} 
ἴῃ ἰβοίγδοηὐ ΚΟΙΏΠΊΘη Πλδϑίθ. 815 (6 ροιησο ΝΔΟΠ 61]. ἀἀ55. (ΟΡ 
ΟΠΟΙ οἷμθ, Ζ 81 Οὐθ᾽ 5] θδὺ αγοὶ ῬΘΙΒΟΠΘῚ ὙΘΠΪΘΟΡ χᾷ]θ. 415 αἴθ 

βρᾶϊοι ρου γα ΠΟ η ἀπ Ἰῃ Ο΄Π6 1 Νοίϊχ 6] δ ϊἋ4α5. ἀπ οι νἱία 
ΒΟΡΠΟΟΙ 5. δα ϑΟΡΠ ΟΝ] ο5. σαν ορο τέο {{ηῖχο] 1}. -- 1)85 Παπρί- 
 ΚΘΠΠΖΘΙΟ ΘΠ [{τ 416 Ζ 61 5 .]τητηπηρ οἷπθ5. ΔΘ νυ ΠΙΒΟΠθη 5 [οἸκο5. δύ 
ὍΡΟΙ ἀἃ5 Ε]ηἰτοίθη (65 τ ἐθη ΘΟ ΠΔι5ρ01616 5. ἀὰ ἀθν αὐἸτ6. ΒοΠδι- 

11) 55 68 ὕβρουπαιρί πὴ] ἀθ1 ρΆΠΖ6η ΤΠ ΘΟΥ 6 Ἰκθίπμθῃ [οϑίθη Πα] Παΐ, Ζοίρθη. 
616. ΖΔ Π] θην ἢ] 556. ἀοὺ (ΠΟ ραν θοη. χὰ 6 (Ἰ8]Οο ΒΟ 6, 6] 66. Ἰττιθθ ἴῃ (6. 

 ΕἸΒ]οἰπιηρ χὰ ἄθη ΒΟ πα ἤθ ποη θη 5. 27 πδοηνοῖδί. Πᾶρηδο ἢ ΠΑΡΘη Ζ, Β, [π 
ἈΡρΔΙΠΘΙΏΠΟΠ. (ἰἰ6 ΟΠΟΙΡ αν ἤθοπ ἴῃ ΠΟΟ Πὔμουοιη αταίθ ἦα5. [ΠΟ ΠΟΘ ΡΟ ἢ 415. ΠῚ 
θη ῬΘΥΒΘΙΏ, 

ὙΝΝ 
ὧν, 
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ΒΡΊΘΙΟΥ οὐϑὺ ἀατοῃ ΒορΠοκΊο5. οἰησοί τ} πψαγᾶθ, σϑί πον Ὁ]. 71. 4 
(40968) 56ίπθῃ οὐβίθῃ 5ΐἴοο. ἀδγυοηίγιρ. ὙὐΘΏη ἃ150 ἴῃ (6 ουβίθῃ 
ΟΘη6. ΟἸ6] ΟΠ δαβρΊ 616 ν δαΐ ἀν Βάπηθ αγθη, 850 φοηῦιῦ 45 ϑυἴοῖκ 
οἴηΘ᾽ βρϑϊθυθη Ζθιῦ δὴ. [ἰπα φοροη αἴθ ΑΠηδΔἤτηθ. 4885 ῬΙΟΠΊΘΙΠ 615 
ἴῃ (61 οιβίθῃ ὅοθηθ, ὑ δ ΓΘ Πα Ὑγ6] ΟΠ 61 ΘΓ Βομγοῖσί, ΠῸῚ ἀστοῃ οἷῃ 
ΒΔ ἀδυροβίθ!!ῦ 5οὶ ππὰ οἷ ΘΟ ΠΔΌΒΡΙΘ]ΟΥ 86 1π6 ΠῸ]16, Ὠϊμύου αἴ βθτὴ 
γουβίθοκί, νογροίγαρθηῃ Πᾶ06. ΘΡΠΘ θοῦ 510) 45 Βϑάθηκθῃ., ἀδ85 ῬΊΟΠΊ6- 
ἐπθι5., 6.168. ΘΓ ροίθϑβϑι τἱρ, νὸν ἄρῃ Απρθη (61 Ζιβοπδιον Ὠϊηρθ- 
ΠΠνὺ τὶγὰ ἀπά 1ῃ ἀθπη πδομβίθη ϑύΐοκο ἀοὺ Ὀοίγοι Ῥγοτηθύῃθιιβ 
αἋ6η ΟΥὺ βϑῖπου 1 ββο] ηρ ὙΘΙ]ΆΒ56Π Τηπβθδίθ. θ᾽ Κοηηίθ αἴθ ΠῸ]]6 
(08. ζταίοβ ἅΡ6Ρ ἃ10}} ἀατοἢ οἷη βοροηδπηΐοβ Ρ ΔΤ ΔΟΠ ΟΥ̓ ΘΙ αἀδΓρθ- 
βἴ6 0 ψοράθη. ἃ. ἢ. ἀπτοῖ οἴπθη (Πολθαΐθη (6. Διβη ΠΠ βυοβθ δα 
ἀον Βάμηθ νϑυναηαῦ χτιγθ πτὴ οἷπθ ΊΓ ΚΠ ΙΝ. ἐπϑ Προ 0116 Ζὶ 5Ρ16] θη, 
4. ἢ. ἀπῇ Ζ11 ΒΡΓΘΟ θη. ΟΠ Θ᾽ ΠΟΙ 50] 0Π6η βαρὺ Η]ρροϊκγαίθβθ, (85 
Θ᾽ σχῆμα μὲν χαὶ στολὴν χαὶ πρόσωπον ὑποχριτοῦ εἶχεν, οὐχὴν δὲ 
ὑποχριτής. [)885. η80}) ἀθ ΕἸ ΓΠΠσαηρ ἀ65. αὐ ἐίθη. ΟΠ ΒΡ 616 5. [{Ὁ 
ΟἴηΖοῖηθ [16 οἷη ῬδΥΔΟΠοσοη. ἴῃ ΑἸΒΡΙΙΟΝ ΘΘΠΟΙΏΊΠΊΟΝ ΜΌΠ6, 
ὙΊΒΒΘΏ Ὑ711. ΔΌΘΙ 8101} γον ἀθγβο ρθη Κοπηΐο 165 σοβοῃθηθη. [}ὰγ 0 6᾽ 
ΤΊΘ ἢ] Ὀ6] ΘοΠδιηδηη Αητη. δύ, 5. 152 πηὰ Οἶβαν 5. 7 58. 

Ν ΟΠ. ἃ]]6 θη Ὀ]61 ΠΥ ἸΤΏΤΉΘΥ Π00]} 8 Π1 γὰ5. ΝΥ ΘΙ Ο κου σοϑαρὺ Παύ: 
5.0 10. Ζοιῦ ἴῃ Ὑγ6]ΟΠ6. ΑΘΒΟΠγ]05. θη ῬΓοτηθίΠθ5. αἰϊομ οί ἰδὲ. πιο! 
ΘΘΏΔΙ χπ ὈΘΒΓΠΠΔΠΊΘΗ ; Υ16] ΘΟ δου ἰδύ 65. σϑσθὴ 665. {{|ῚΠ6}} ἀἴ656. 
ΑΥ ΤΩ ΠΟΠΘΥ]61 οἰηχαοηάθη.“ (1111. 5... 118. 



το τϑνασωσ κ΄. 
ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

Προμηϑέως ἐν Σχυϑίᾳ δεδεμένου διὰ τὸ χεχλοφέναι: τὸ πῦρ πυν- 
ϑάνεται Ἰὼ πλανωμένη ὅτι χατ᾽ ᾿Αἴγυπτον γενομένη ἐχ τῆς ἐπαφήσεως 
τοῦ Διὸς τέξεται τόν Ἔπαφον. “Ἑρμῆς δὲ παρά γεται ἀπειλῶν αὐτῷ 

»“ 

χεραυνωϑήσεσθαι, ἐὰν υὴἡ εἴπῃ τὰ “μέλλοντα ἔσεσϑαι τῷ Διῖ ᾿προέ ἔλεγε ᾿ς 
γὰρ ὃ Προμηϑεὺς ὡς ἐξωσϑήσεται ὃ “εὺς τῆς ἀρχῆς ὑπό τινος οἰχείου 
υἱοῦ. τέλος ὃὲ βροντῆς γενομένης ἀφανὴς ὃ Προμηηὑ:εὶ ὺς γίνεται. 

Κεῖται δὲ ἢ μυϑοποιΐα ἐν παρεχβάσει παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Κολχίσι, 
παρὰ δὲ ["ὐριπίδῃ ὅλως οὐ χεῖται. ἢ μὲν. Το τοῦ δράματος ὑπόχει- 
ται ἐν Σχυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυχάσιον ὄρος" ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐξ ᾿᾽ὥχεα- 
γίδων νυμφῶν" τὸ δὲ χεφάλαιον αὐτοῦ ἐστι Προμηϑέως δέσις. 

Ἱστέον δὲ ὅτι οὐ χατὰ τὸν χοινὸν λόγον ἐν Καυχάσῳ φησὶ δεδέσϑαι 
τὸν [Ιρουνηϑέα, ἀλλὰ πρὸς τοῖς τα τ τ μέρεσι. τοῦ ᾿ωὠχεανοῦ, ὡς 
ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ᾿Ιὼ λεγομένων ἔξεστι συμβαλεῖν. 

ἌΛΛΩΣ. 

“Προμηϑέως ἐχ Διὸς λεχλοφότος τὸ πῦρ χαὶ δεδωχότος ἀνθρώποις, 
ὃν οὗ τέχνας πάσας ἄνϑρωποι εὕροντο, ὀργισϑεὶς ὁ Ζεὺς παραδίδωσιν αὐτὸν 
Κράτει. χαὶ Βίᾳ, τοῖς αὐτοῦ ὑπηρέταις, χαὶ “Ηφαίστῳ, ὡς ἂν ἀγαγόντες 
πρὸς τὸ Καυχάσιον ὄρος δεσμοῖς σιδηροῖς αὐτὸν ἐχεῖ προσηλώσαιεν "οὗ 
γενομένου παραγίνονται πᾶσαι αἱ ᾿ὠχεαναῖαι νύμφαι πρὸς παραμυϑίαν 
αὐτοῦ χαὶ αὐτὸς ὃ ̓ ωχεανὸς, ὃς δὴ χαὶ λέγει τῷ Προμηϑεῖ, ἵνα ἀπελὺ ὧν 
πρὸς τὸν Δία δεήσεσι χαὶ λιταῖς πείσῃ αὐτὸν ἐχλῦσαι τοῦ δεσμοῦ [[ρο- 
μηϑέα. χαὶ Προμηϑεὶ ὺς οὐχ ἐᾷ, τὸ τοῦ Διὸς εἰδὼς ἄχαψπτον χαὶ ϑρασύ. 
χαὶ ἀναχωρήσαντος τοῦ ᾿βχεανοῦ παραγίνεται ᾿Ιὼ πλανωμένη; ἣ τοῦ 
᾿Ινάχου, χαὶ μανθάνει παρ᾽ αὐτοῦ ἅτε πέπονϑε χαὶ ἃ πείσεται, χαὶ ὅτι 

τις τῶν αὐτῆς ἀπογόνων λύσει «αὐτὸν, ὃς ἦν ὃ Διὸς ᾿Ηραχλῇῆς, χαὶ ὅτι 
δ τὰ τῆς ἐπαφήσεως τοῦ Διὸς τέξει τὸν Ἴπαφον. ϑρασυστομοῦντι δὲ Προ- 
ομηϑεῖ χατὰ Διὸς ὡς ἐχπεσεῖται τῆς ἀρχῆς ὃφ᾽ οὗ τέξεται παιδὸς χαὶ 
Ἶ ἄλλα βλάσφημα λέ γοντι παρα γίνεται “ρμῆς, Διὸς πέμψαντος, ἀπειλῶν 

; ̓ αὐτῷ χεραυνὸν, εἰ μὴ τὰ μέλλοντα συμβήσεσϑαι τῷ Διὶ εἴπῃ " χαὶ μὴ 
βουλόμενον βροντὴ χαταῤῥαγεῖσα αὐτὸν ἀφανίζει. 

Ἣ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Σκχυϑία ἐπὶ τὸ Καυχάσιον 
ἘΔ 

ρος, ἢ δὲ ἐπιγραφὴ τούτου ΠΡΟΜΗΘΙΣΥ͂Σ ΔΙῸΣ ΜΩΤΗΣ 
2» 



ΟἸΤᾺ ΤΟΥ͂ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.. 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ. 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

ΧΟΡΟΣ ὨΚΕΑΝΙΔΩΝ ΝΥΜΦΩΝ. 

ΩΚΕΑΝΟΣ. 

ΙΩ Η ΙΝΑΧΟΥ. 

ΕΡΜΗΣ. 

᾿ κ- Ἤ Υτν Ψῃ δ τὰν 

ὑϑ τους δον, ἐτοἀ  πρ ΣΥΝ ἈΠ ἀν ον οἴνδνν ἡ)ς τ ύσις, ἐς πὰ υύΔὸς 



ι 
ιν 

: 
Υ . 

Ἢ ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 
ΚΡΑΤΟΣ. 

Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥχομεν πέδον, Ὶ 
Σχύϑην ἐς οἴμον, ἄβροτον εἰς ἐρημίαν. 
Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ 
ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, 

Υ. 1. Χϑθονός Πἴου πίομύ ἀ6γ Εγ ι6 15: 
65 Π6 6. τηϊΐ πέδον οἴπθη Βορτ Αθῃη- 
ΤΟ ΡΟ βου 488 γῆς ᾿Αχαιίδος πέδον. ΠΙΚοί. 
200 χώρας ᾿Απίας πέδον. Ῥτοιη. 82.. 
Β6ὶ ψ ΘΙ ομθιη δ οτίθ οὐναγίθί τηδη ΟΠ] 
(5 Αα]θοίίνιιτη ἢ νϑγρ]. Ετπηθη. Υ. 292 
χώρας ἐντόποις Λιβυστιχοῖς. --- τηλουρὸν 
ΠΙΘΥ ΟΠ ΘἴποῚ ΔΠ Θ᾽ 6 Η]Πη]6 5110 π|Πρ᾽ 
415 ἡ. 807. ἀδρθῃ αἴθ Πουϊκοτημ! οη6 ΑὉ- 
Ἰοϊϊταπρ (65 Αα]θοίνιιη5. γ0η τῆλε ππὰ 
ὅρος Βρτ1οηΐ ΒΟ ἢ} 416 Βοαθαίζιηρ' 415 (6 Υ 
᾿Αροοπί. Εβ ἰδέ γῸῃ τῆλε ΟὟΘΥ υἱθ᾽ ΠΠΘ ΠΥ 
ον ΝΥ Πγ261 τῆλο ρϑὈ] οί, ψ]6 αἰψηρός 
γ0η αἶψα, νοσηρός γοη νόσος, τολμηρός 
γ0η τόλμη. 

Υ. 2. Σχύϑην Πί6Γ Δα] οι ν]50ῃ} 16 
Ν. 411 Σκύϑης ὅμιλος. Β΄οΘθοη οὶ, ΤΉΘΡΘΙ 
8117 Σχύϑῃ σιδήρῳ. Κσῦροι αΥ. ὃ ὅ7, 1, 
Α, 4. θ6ὺ ΠΙομίθυ ρυϑῖ τ δ} ἄθιη ὙΟ]Κ5- 
ΠΔΙΏΘΗ. 815 (61 Κὔγχθϑίθηῃ Α α]θοίν. 80 βαρ 
Ἡοτγὰ 80} ἀθ1η ΟΡ ΠΡ ΟΥΙΘΟΠΪΒΟΠΟΥ 
ῬΙΟμίου νοπθηᾶ (Ὁ]ΟΠἃ, Ματιγ]5 ἰδοι]18, 
Τα πιπη ὁοο μη. ΝΌΘΟΙ πγοιου σοηΐ ἄνϑρω- 
πον γένος, δοῦλον ἦϑος, γέρωνλόγος. (Αρἃ- 
ΤΠΘΠΏΠΟΠ Υ. 150 παλαίφατος δ᾽ ἐν βροτοῖς 
γέρων λόγος τέτυχται.) Βοὶ (ογ΄ Αρροϑὶ- 
ἄρῃ ἰδύ ἢίου αἰ Ρυᾷροβι! οι. τ] θθτΠοὶς 
σῖθ ΟΠΟΘρη. 90 πότερα λέγουσα παρὰ 
ἤξης φίλῳ φέρειν γυναιχὸς ἀνδρὶ, τῆς 
μῆς μητρὸς πάρα; ΝΥ οἷξ ρὙΒΒΘΥ ἰδῦ 416 
ΑΠΖΔΠ] (ον Θίθ! θη. πὸ 6165 πο σο- 
580} 160, τῖθ Αρδιηθη, 908 ἔστ᾽ ἀφίχετο 
᾿Αραχναῖον αἶπος, ἀστυγείτονας σχοπάς. 

τοιαῦτά τοι γυναιχὸς ἐξ ἐμοῦ χλύοις. 
ΟΒοΘρι. 501 ἥξω σὺν ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐφ᾽ ἐρ- 

γι Ρ. Ὰ 

μέλειν ἐπιστολὰς, 
τόνδε πρὸς πέτραις 

κχείους πύλας, Πυλάδῃ. 5160. ο΄. ΤῊ. 240 
τάνδ᾽ ἐς ἀχρόπολιν, τίμιον ἕδος, ἱχόμαν. 
Κυῆσοι, δὺ- αὐ Ὁ ἢ ΤΆΣ ΠΣ 
Α. 4. 16 Αὐῇοβιπρ ἴῃ θη ΤῊ ΔΟΠΥΒ5 
ἰὴ αὐ η Εἰιδδὸ Πηαοί Ὀ6Ὶ ΑΘΒΟΉΎ]Ο5 
ἱΠΊΠΠΘΥ 850 5ίαί, ἀἀ55. 616 οὐβίθ ἀγα 418 
Ιοἰχίθ ὅ 106. θἰπθβ δ ουίθβ ἰδ, 416. ζνθῖίθ 
πη αὐ ἀθὴ Απίδηρ (65. [Ο]ρΌ πάθῃ. 
γουίθϑ Ππουγουθγηρί. (80. Ῥτοιη. Υ'. 720, 
198, 840, 851) 'επῃη αἷθ δυβί Κὶὔγζβ 
ἀασοῇ οἷη ΘΙ 51] 1ρῸ5 Υ ουΐ ρϑ ι] ἀοὺ γα, 
580. Βᾶπρί αἴ65. ρϑπᾶι τηἱί θη νόυῆθυ- 
ΘΌΠΘΠάΘΠ ΖϑδΙη θη, Μὴ] Υ, 901, 740, 
990, ---ἤΑβροτος ἴπ Δι Πἅ]]6η 6 ΒΘάθα- 
ἔππρ᾽ ,ἸΠΘΗΒΟΗΘΏΪΘοΙ. Ζπ ἀἴθβοιη ((6- 
Ὀγϑιιοῃθ πιγθ ΑΘβοΠ 105 ἀπγῸἢ 6] Π6 Τη158- 
γογϑίδ πο ῃ Αὐιαβδιιπρ' ἀθν ἀβρότη νὺξ 
μεὶ Ἠοιηθι νϑυδη]αϑϑί. Εἰπθηὴ ἈΠΗ]ΠΟΠΘΗ. 
ΜΙβϑνθυβί 1556. πουάθῃ ψὶν Υ. 64 θ6- 
ΘΘΡΏΘΗ. 

Υ. 8. Ῥεῖ νοοδῖν βίθηΐ νου, ψϑῃ- 
ΤΟ δὲ 510}: 8η (5 [Ὁ] σθηΘ ῬΤΟΠΟΙΠΊΘΗ 
ΔΠΒΟΠ]ΠΙοϑϑύ τ]θ θὲ Ηθβοα ἔργα χαὶ ἡμέραι 
Υ. 210 ῶΩ Πέρση, σὺ δ᾽ ἄκουε δίχης. 1]. 
Α, 282 ᾿Ατρείδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος. 
2, 429 “ἕχτορ, ἀτάρ σὐ μοί ἐσσι πατὴρ χαὶ 
πότνια μήτηρ. ΒορΡῃ. Οοθά. ΟἝὉ]. δ07 
χωροῖμ᾽ ἂν ἐς τόδ᾽ ᾿Αντιγύνη. σύ δ᾽ ἐνθάδε 
φύλασσε πατέρα τόνδε. Ο64, Κ. 1092 
Ἰήϊε Φοῖβε, σοὶ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέστ᾽ εἴη. ἘἸ. 
150 ἰὼ παντλάμων Νιόβη, σέ δ᾽ ἔγωγε 
νέμω ϑεὸν. ΑἹ, 1409, Απίρ, 1087. -- 
Ἔπιστολάς τηὰπήδία “10 ΡοΙ5. 188. (6Γ 
Θομαίίοη 465 Παγῖ5 γοῖη ΧΟΥΧΘΒ βαρὺ χοὺ 
μνημονεύει τὰς ἐμιὰς ἐπιστολάς, [ἐπιστολάς 
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ὑψηλοχρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι 8 
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀῤῥήχτοις πέδαις. 
τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας, 
ϑνητοῖσι χλέψας ὥπασεν τοιᾶς δέ τοι 
ἁμαρτίας σφε δεῖ ὕεοῖς δοῦναι δίχην, 
΄ ΡᾺ τὸ ΝΑ Ὁ ο- .» ᾿ χ ΄Ὰ 

ὡς ἂν διδαχϑῃῇ τὴν Διὸς τυραννίδα 10 
στέργειν, φιλανθρώπου ὃὲ παύεσϑαι τρόπου. 

Ἥφαιστος. 

Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς 
ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι 
ἐγὼ δ᾽ ἀτολμός εἰμι συγγενῆ ϑεὸν 
δῆσαι βία φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 
πάντως ὃ ἀνάγχη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν. 1ὅ 
εὐωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 
τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος 
ἄχοντά σ᾽ ἄχων δυσλύτοις 

ΤΠ ηγ δι αἴθ θ6] Π]οΠίουτι πατιῆ ρο Οσπδίντιο- 
Ποη ἐπιστολαὶ μέλουσι φυγίοκ.] 

Υ. 4. τόνδε ἰδίμπτη, 
Υ, ὃ λεωργός δΔοῃ ἴῃ Ῥτοβα, Μ|6 Ὀο] 

Χροη, Μθιῃ, 1, ὃ, 9. νὸ λεωργότατος τηῖΐΐ 
ἡερμιουργότατος γρου]πιη θη τ. ΑὙΟΠ]- 
Ἰοομιβ Εγᾶρτη. 19. 6] Βουρὶς σὺ δ᾽ ἔργ᾽ 
ἐπ ἀνθρώπων ὁρᾷς λεωργὰ χαὶ ϑεμιστά. 
Μαῃ διαί (5 ΝΥ οσΐ γνϑυβοῃιθ θη ἀΡΖι]οῖΐθη 
γΘΥβοἢ , ΝΟ Ηρ ηδπη (Ζιμι ΑΠΓΡΌΠΘ 
1261) 5ἰδῃηγηῦ 65. υοη λεῖος ..Ο] αἰ’. Δ}, 
4150 4161 1,6] ΟΠ β] ππῖρθ, Ὑ 60]. ΑΥΟΒΙ]ΠΟΟΠΟΒ 
Π6Ὶ ῬμοίϊιΒ Ὁ. 218, 2 λείως γὰρ οὐδὲν 
ἐφρόνεον. Ατὴ Ὀοδίθῃ ἰδὺ αἰ ΑὈΙοπιηρ 
0} (θη σνουβϑί τ Κο θη λα, ΜΘ ΙΟΠ65. ΜΠ’ 
ἴὴ λαχατάρατος, Λάμαχος τι. ἃ. πάθῃ: 
αἷθ Εογη λαοργός ἰδύ ἀπγο ἢ αἰΐο 1 οχίοο- 
ΘΎΔΡΠΘη, ρου ]]οουί, Απὸ ἀὰθ Αἀγοι- 
τη λέως, (ον Βοαθαπιηρ' πΔ 0} τηϊΐ λίαν 
ΠΟ δι πητηθη, ροϑηῦνί Πἰου πη. [τι- 
[π|5 Είγηι. 925: λεωργός (αιτι5 λα-οργός) 
ἰδῦ 61 ἴῃ (ἀδρθηβαΐζ Ζι} Θέμις ο(ἱον 
δίχη πᾶ οῃ 5οίηριῃ 6] θοαὶ (λα) πα παο].} 
Ζιι ὑφηλοχρήμνοις οἷ, Υ΄. 421. 

Ὑ. ὁ ἀδάμας οἷπο Αὐτῷ ἰθϑίθῃ Δοἑα]]5, 
ὩΔΟῊ ΤΙΟΒΥ ΟΠ ἶτι5 γένος σιδήρου. ᾿Αῤῥήκτοις 
πέδαις δ) ΠοΟΙΠΘΙ ΒΟ θη νογρᾶηο, (1, 
Ν, 80 πέδας --- ἀῤῥήχτους. Οα. ὃ, 271. 
ο, 214 δεσμοὺς ἀῤῥήχτους.) 

Ὗς 1 ὄἄνϑος οΥὐπαπηθηζαιη ; --- παντέχνου 
ΠΘΠΔΊΘΥ ΟΥἸΠἂσί ἴῃ Υ. 110 .. Υ. 284. 
ῬΊΙΠΠ5 ἰδ, ταῦτ, ΧΧΧΎΥΙ, 2, 27 δἱ 
ῬΘΥΔΟΙ 5. ΟΥΉΠἾ τι ατιὰθ ὁΟηδίδηΐ ἸΠρΡΘΙΪΟ 
αὐίθηη παΐισα [οϊθηΐθ 5π0 αν ΤῊΪΓΑΥΪ 
Μ]Π1] Ῥᾶθη6 ΠΟῚ ἰρτΐ ρου οὶ, ΙσῊΪ5 ἃοοὶ- 
ὉΠ ἀτθηαβ, οχ ααῖθιι5 ΑΙ1ΌῚ υἱδγιιπι, Δ110] 
ἸΏ ΠΙΠῚ., ΔΠ101] ΡΠ] 0] σθηθτα, Δ8|10] 

αἰπουμῆτα παῖ, 
χαλχεύμασι 

Ρἱριηθηία, ΔἸ101 τη Ἰοδηηθηΐα [πη], [ἴθ 116 
ἸαρΊο5. ἴῃ 865. ΒΟ] γΠ{π|΄, ΠΡ. 6 [ΘΥΤΤ ΤῺ 
ΘἸΘΉπι οὐ ἀουηαίπιν, ΡῈ]. ΟΤΘΙηδίο ἰαρ 6 
Θδθιηθηία 1η ἰθοῦ5 ΠΙρϑηζαν οἷο. Δ ΘΙα 
[8116 πἰομῦ ΘΟΒΠΠ]οΒ οί ἃτ8 (6. 
ΑἸΟΟΚΘ οἷ ἢ πυρὸς σέλας ψ18 1]. Τ', 878; 
ἢϊον ἄθη ΒΟΥ οἴπθ5 Αα]θο νι 5 ττη- 
ΒΟΠγΟΙ θη, πὸ ἴῃ .ἀθ5. ΒοσθηΒ Κτγα,. 

Υ. 9 “σφε ΞΞ αὐτὸν. Καὶ 1 9 
ΒΌΡΗ. ΑἹ. Υ. 51 ἐγώ σφ᾽ ἀπείργω (πᾶτη- 
ΠΟ ἄθη ΑἸΑχ]. 

Ὑ.10 ὡς ἂν διδαχϑῃ νῖο Υ. 054, τ06, 
Κυῦρου ὃ ὅ1, 8, Α. 4, ίθβοῖθθ ἴτῸ- 
πΐβοῃο Εἄγριπο ἀθν ἤθάθ ὅόορῃ. Αἱ. 600 
εἰσόμεσθα μὲν ϑεοῖς εἴχειν, μαϑησόμεσϑα 
δ᾽ ᾿Ατρείδας σέβειν. 

Υ, 18. Ζι ἐμποδών οἱ. γῦρον ὃ 62, 
Ὁ ΑΗ ΟΠ ΚῸΣ 

Υ. 14 ἄτολμιός εἰμι νιῖθ τόλμαν σχεϑεῖν 
ἴῃ ἃπάθιθπι ϑἴηπθ 815 2. Β. Υ. 288. ἴῃ 
ἀΘ 56 ]06η Θἴηηθ ψῖθ ἴον Υ. 999, 50 
δι0ἢ τλῆναι Υ, 657. Αρδηη. Υ. 224 ᾿ιοῖϑϑὺ 
65. γ0ὴ ἄοὴ Ἠο]άθη (65 δέζοκθ Κ΄, 224 
ἔτλα δ᾽ οὖν ϑυτὴρ γενέσϑαι ϑυγατρὸς, 
ΘΌΘΠΒΟ ἱπὶ ἰαἰοὶ ΠΙΒΟΠΘ ἢ. διιϑηθο, ΟἹ. 
Μοί, ΤΡ, 447 ϑιυιίίηοί ἴτθ {Ππ|Ὸὸ οδϑ᾽βϑίὶ 
βϑίο σϑ]ϊοία ([ὰππιη ΟαΠ|5. ἴγάθατῖιθ ἀἀθ8}) 
δαίασηΐα «πιηο0. ΙΝ, 8606. ἩογᾶΖ , 56 78 
«πα οςς, 

γι 11 βαρὺ. Αραμ. 466 τὸ δ᾽ ὑπερχόπως 
χλύειν εὖ βαρύ 65 ἰδ οἰπο Ὀοα ΘΠ ΠἸΟἢ6 ὅδ ΠῸ 
ἀρουηηββδῖο αι μτη σι μαθοη. Αρ, 1019 δι- 
δάσχεσϑαι βαρὺ τῷ τηλιχούτῳ. Το ΑἸ5]88- 
510 65. γουθτπ] Θαδίδηἑ γτιθη ἰδὲ οὶ 
ΛΟΒΟΒΎ]Ο5 πο  Βο] θη, οἵ Ὗ. 1, 49, 46, 89, 
12, 121, 119, 246, 261, 810. 820, 598, 
ὅτ, 891, 489, 00, 806, 514, 624, 638, 



) 
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, “ἊΣ » , ΄ 
προςπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ παγῳ, 20 
ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε τοῦ μορφὴν βροτῶν 
», Χ Δ ΚΥ 74 )ὔ λ 
ὄψει, σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ 
χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος. ἀσμένῳ δέ σοι 
ἢ ποιχιλείμων νὺξ ἀποχρύψει φάος, 
πάχνην ϑξῴαν ἥλιος σχεδᾷ πάλιν. 20 
ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν χαχοῦ 
τρύσει σ᾽" ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυχέ πω. 
τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιλανθρώπου τρόπου. 
ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 
βροτοῖσι τιμὰς ὥπασας πέρα δίχης. 90 
ἀνθ᾽ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν 
ὀρϑοστάδην, ἄϊΐπνος, οὐ χάμπτων γόνυ. 

[55 009. 710; 118. 14:1. τῦ0, 112, 11, 
ἘΠ. Ὁ); 9990. 991, 914: 987; 996; 1091; 
1041. Κυᾶροι ὃ 62, 1. 

Υ. 18 αἰπυμιήτης πἰοΠς οΥα πὰ ΠΟ Π16 18, 
ΒΟΠΠ ΘΙ. δἰ, ΟΠ ΠἸαῖθ ργδοαϊίιθ; Μ]8 
ἴῃ θη Ῥθυβο Υ. 142 φροντίδα χεῦδνὴν 
χαὶ βαϑύβουλον ϑώμεϑα. 80 Ποίπδί Ρτὸ- 
τηθίμθιι ποιχίλος Υ. 808 τη σοφιστής 
Υ. 944. Πίοτ ἰδὲ αἴθ Αὐϑὶβ (65. Ῥδοίγ τι5 
τη αὐἸλίθη. Ετιθθθ ἀπ ἢ οἷη ΠΟΙ. ΌΤῸ- 
Ρυΐαμη ρΘὈ]4οὲ, τὶ ν. 909. 5... δὶ Υ΄, ὅ4. 

ὟΟ 19 ἄχοντά σ᾽’ ἄκων. 0160 Π6 ὙοΥΡ]ῃ- 
ἀαπρσθη δἰπα πάπῆρ νῖθ Υ. 192, ΟΥἹΙ. 
Ἐπιτῖρ. ΠΠΡΡΟΙ. 819. φίλος μ᾽ ἀπόλλυσ᾽ 
οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑχών. 

Υ, 20 τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ. ---Ἑ ΔΑ 
ΜΘ ]0Π6 ΒΘ ΘΠ ππιηο᾽ τη ΕἸ ΟΠ ΡῸ ΟΥ̓ ΘΓ 
ἀἴοθο δγουίο ἢ 

Ὑ. 91. Ζπ ψϑίομθηη ΝΥ ουίο ραβϑϑί οἱσθηΐ- 
ΠΟῚ. μὰν ὄψει [παάθβϑθη Ὑρ]. Θ΄ΊΘΘ Ὁ, 
ΤῊ. 108 χτύπον δέδορχα. [04. ι, 161.]} 
1)ὰ5 ἅτπιοῃ Ζιι φωνὴν ρΘΠΟΥΘη6. τοὺ ἰδὲ 
ζχιι μορφὴν σοβίθ!τ, ἅπη]10 0 το ἔτι}. 
Ἦδο, ὅ10 οὔτ᾽ ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης 
ὑρῶ ϑράσος, ΒΌρΠ. ΤΊδοΙ. ὃ σπαραγμὸν 
ἢ, τιν᾽ οἶστρον. Απίϊρ. 201 οὔτε ϑηρὸς 
οὔτε του χυνῶν. ϑοίοῃ. Εταᾶριη. 4, 12, 
Ρ. ὃ95 οὔϑ᾽ ἱερῶν χτεάνων οὔτε τι δημίων 
φειδόμενος. Οαγ55. ΙΥ̓́, 81 οὔτε ἄναξ 
ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμήν. 

Υ. 25 ἄνϑος [0 ἴῃ ΔΠΟΘΥΘΠ ΘΙΠΠΘ 
αἰ5 Υ. 1. Ζι ἀμείψεις νρ]. Ῥοι5. 817 
ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ (μπᾶμ] 6} 
ἀασοῖ 45 Β]α|). [)ογ Ἰ)αιν ἀσμένῳ ἴῃ 
ἀθιηβοθοη ὅπ πὶ οὶ Ηοχηον 1]. θ), 
488 ᾿Δγαιοῖς ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυϑε 
νύξ ἐρεβεννή, τι. ο. 

Ὑ. 34 ἡἣ ποικχιλείμων νύξ νῖο Θοριι. 
ΤιδΘῃ, 94 αἰόλα νύξ (ἃ. Π. ποικίλη διὰ 
τὰ ἄστρα.) ΕἸ. 19 μέλαινά τ᾽ ἄστρων ἐκλέ- 
λοιπεν εὐφρόνη, χὸ (οὐ ἀοην ἀα5. Αα- 
Ἰθοὔνιιη ἀστερόεσσα τπιηβοθνο ύ. [ὑπ 10. 

Εγασιη. 96 ὀρφναία νὺξ αἰολόχρως. [ῖπ 
ἄθη. ΟΥρΡΒίβομθη. Ατροπϑιίίοα (Υ. 1026) 
Ποῖδδὺ αἴ6 Νοῦς ἀστροχίτων. 

ΝΥ. 35 σχεδάννυμι 561 ἴῃ Δ ΘΤΌΤῚ Κ΄ Πη6 
415. ἴθ Ῥϑῦ5. 02 πρὶν σχεδασϑῆναι ϑεοῦ 
3 - ἀχτῖνας. 

Υ. 27 ὃ λωφήσων 46γ ΑΥΠΠΠΚΘΙ 16 ΘΟΡΉ. 
Απῆρ, 261 οὐδ᾽ ὁ χωλύσων παρῆν. ΚΕἸ. 
1107 οὐδ᾽ οὑπαρήξων οὐδ᾽ ὁ χωλύσων 
πάρα. (Κυᾶρον ὃ δ0, 4, Α. 9.) Ηαΐ Ηδο- 
ΡΠδδίοσ ΟΠ] ΒΌΠῸ ΠῚ. θη ΠΟΥΆΙ 65 ἴτὴ ΘΠΠῸ ἢ 
Απάθιβ βίθῃς (ον ΑὐΌΚΟ] Ὑ, 111. 060 υ]- 
ΘΘΠ5 5ίοῃ λωφᾶν ἴῃ ἃπάθγοιη ἴηπο Υ, 
ὅτ0. 16 ΤΊΘηπιηρ νὸη οὐ τη πῷ 
τ οἷη αν ]ΒΟ 6 η ἰγοίθη 65 ΝΥ οὐ ᾿ 16 
Ῥοιβ. 159. οὔτι πω τοιόνδ᾽ ἐναργὲς εἰδό- 
μην. Ομοορῃ. 141 οὔτι πω τοιόνδε πῆμ’ 
ἀνεσχόμην. ἔτπη. 600 οὐ χειμένῳ πῷὼ 
τόνδε χουπάζεις λόγον. Ῥτοιη. Υ͂. 51]. 

Υ. 28. δ μἷου ἐπηύρου [νοη ἐπαυ- 
ρίσχω, 4150. δοι. 11.] 580 πιπΐθπ ηὑρόμην. 
50 Ρ νι ο ἢ Ππι]ρ᾽ θ5 χερδαίνειν Η60.518: 
διπλᾶ με χρήζεις δάκρυα κερδᾶναι, γύναι. 

Ὑ. 20 ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οἰπο αι ΘρΡΊΒΟΠ0 ἢ. 
Μουρᾶπρ Ζ|}]ΟΚΟΘ ΠΘηθ ῬΔΙΌΠΟΙΠΔΒΙθ, 
6.0. 81, 92. οἵ" Οαγ585. ε,. 917 εἰρῶτας 
μ᾽ ἐλθόντα ϑεὰ ὕϑεόν. Ἡγιηπ. ἴῃ ΜθΓΟΌΓ, 
104 μητέρα δ᾽ οὐχ ἄῤ ἔληϑε ϑεὰν ϑεός. 
-- Οἷο, γον. ΤΥ, 180, 112 ἀθαιῃ αθᾶθ 
ἀοίγαμοιο. οοπδίτι5 ο5 ἢ Ι͂΄θτη ὃ 125. ἄἴθτιδ 
ἀθουτιμὴ. 5005. οὐπατο πο]τῖ. [Πτήσσειν 
οἰρθη 0}. νο Υ ὄρο]η, 6] ΟΠ ἅτι5. ΕπιτῸΠ Ὁ 
(5 Οδῆραοι. βθῆκθη,. ϑοριῃ. Αἱ. 117] 
πτηνῶν ἀγέλαι... σιγῇ πτήξειαν ἄφωνοι, 
50. (1ἃ5. 5 ΠΡ 1ὸχ Υ. 17, 

Υ. 80 πέρα ἴτὰ ἄβουίγασθηθη. 5 Ἰη110, Μ]6 
γ. ὅ07. Ῥαρσθρθη πέραν πι νυ! 0. τν]0 
Αρ, 1199 πόντου πέραν. 
Ὑ. 81 ἀτερπῆ τη]Ὁ 58. ]κ ΒΓ Ι5ΌΠΟΥ Τἠξοί68, 

νὶο Υ. 148 φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω. -- 
φρουρεῖν ἅθη]10Π. [ἸΓΟὨἾ50}} ννῖθ πὴ Ἰ)ου- 
Β0Ποη. ,(ἰαθ Βοι ᾿ἀξθη“, 
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πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς χαὶ γόους ἀνωφελεῖς 
". Ἃ ᾿ δ' ’ ΄ φϑέγξει" Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες" 

ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον χρατῇ:- ΤΙ 
ΚΡ. εἶεν, τί μέλλεις χαὶ κατοιχτίζει μάτην ; 

τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεὸν, 
ὅστις τὸ σὸν ϑνητοῖσι προὔδωχεν γέρας: 

ἘΝ Χ ΄ ρυ Χ σ᾽. κ).6 , ΗΦ. τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ ϑ' ὁμιλία. 
ΚΡ. σύμφηυ"" ἀνηχουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 40 

οἷόν τε πῶς; οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον: 
ἭΦ. ἀεί τε δὴ νηλὴς σὺ χαὶ ϑράσους πλέως. 

» ἄς »ΦΧ ,. ἃ τ - Ἁ Ἂν 

ΚΡ. ἄχος γὰρ οὐδὲν τόνδε ϑρηνεῖσϑαι - σὺ δὲ 
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 

ἭΦ. ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα χειρωναξία. 4 
ΚΡ. τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ 

τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 
« Ψ τ Ά » " - 

ΗΦ. ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 

Υ. 82 γόνυ χάμπτειν οἴη Πϑιι ρου Ατι5- 
ἀσποῖς νοῖη Αὐϑγιῃθη. οἵ, Υ΄. 890. 
ΟΥ̓ 84. φρένες ψῖθ Υ. 191, 181, 628, 

619, 189, 907, 50 Ὀ6Ὶ] ἄθῃ 1,αἰθίπουη ργδθ- 
οοΥαϊα, 2. Β. Ον. Μοί. ΧΙ, 149 5[ο!88 
Ῥγδθοοσϊα τηθηΐ5. ἀπῇ ϑ]ομο5. Ὑουΐ 
ὈΘΖΙθηΐ ἴθ γὰρ φυγῦοκϑ 

Υ. 85.ἕ Ζύμαη ἀδθάδπκοη ὑο]. Υ. 149, 
910, 8989, 942, 955 τἀπᾶᾷ αἷθ6 ἅΠη]Π1ΟΠ6 
ΜΌΠΗ 8ΔῈΟΠ ἰπ ἸΠΔΠΟΠΟΥ ΒΘ πη γργ- 
Β0Π]Θ 6 η6 ἴ6116 5160. οὶ, ΤᾺ. 1041 τραχὺς 
γε μέντοι δῆμος ἐχφυγὼν χαχὰ. 

Υ. 86. εἶεν 58} τηδῇ {τ ΠΘΥ Δ] Θ Θ]η 815 
εἶπ Νϑρθηΐοσιη ἀ(65 Ορίαϊνυβ [τ εἴη 81, 
ΔΌΡΥ 65 δύ οἷηθ ἃπάθυθ ΕΌΤΙ γοη εἶα, 
γ0Π ἋἸθβθη ΟΠ ΤΠΘ ἢ} ὙΘΥΒΟΒΙΘ 6. 815 
ἕνεχεν γ0η ἕνεχα (8. ὅἀ6π Καὶ. ΑΠΠΔΠ6.) 

Υ. 88. ὅστις ἀτγοκῦ ἸΠΏΙΊΘΥ Θ᾽ πΘ6. ἸΠΠΘΙῸ 
ΒΘΒΟΠ Δ θη ῖς, οὐγαβ ἄθη [062 θηπηρθ- 
ψοτίθ ΝΥ Θβθη!  10Π65 δι (οἷ, Κ΄, τὸ, 189). 
-- ΝΡ πϑίοποιη δ οσί συσάθ {ΠΟΥ (ἃ 5 
ὈΘΖΘΙοηποὺ νὰ. ΠΟΙ γέρας σοηδηηΐ τΪτ ἢ 

Υ. 89, 7ὸ συγγενές. Πὰ5 Νουίΐχιμι (165 
Αα]θοῖνθ, ψὸ ψ| τὴ ΠΘυιίβομθη οἴη ἃ0- 
βίγδοίος ϑιιϑίδηζίνιμη βοίζθη, 16 Υ. 289, 
Κυῦρον ὃ 49, Α. 27. 80 Υ. 180 τὸ δί- 
χαῖον, ἩΙκοί, Υ. 197 φϑογγῇ δ᾽ ἑπέσϑω 
πρῶτα μὲν τὸ μὴ ϑρασὺ, τὸ μὴ μάταιον 
δ᾽ ἐχσεσωφρονισμένων ἴτω προσώπων. 
64. Ὑ γι. 812 εἰ δέ τῷ ξένῳ τούτῳ προ- 
σήκει Λαΐῳ τι συγγενές. 16 Αὐιϑ]ΒΒΠΠρ᾽ 
(65. γύρη δι θϑίαηϊνιπι ψ16 Κ΄. 17. -- 
δεινὸν 5160. οὶ ΤῊ, 1091 δεινὸν τὸ χοινὸν 
σπλάγχνον οὗ πεφύχαμεν. ΒΌῃ}. ΕἸ. τὸ 
δεινὸν τὸ τίχτειν ἐστὶν. Ετιγ. ῬΊΟΘΙ.. 950 
δεινὸν γυναιξὶν αἱ δὲ ὠδίνων γοναί. ΙΡΠ. 
Ααὶ]. 917 δεινὸν τὸ τίχτειν καὶ φέρει φίλτρον 
μέγα. ΛΔπάγοιη,: δῦ τό συγγενὲς γὰρ δεινόν. 

Υ. 40. λόγοι νῖθ νόμο, Βοίθ ἢ]. 
Υ. 41. πῶς ἴῃ Δι] 6 πο. [θυ ηρ,, 

νἷθ Υ. 250. Οθὰ. Ο0].. 1129 ϑέμις δὲ 
πῶς τάδ᾽ ἐστί: 

Υ. 42, τε ρομῃὸνί ἄἀθπὶ Βθρυ δ ΠδῸ} 
οἰσθη  ]Ποἢ σι νηλής; 65. δῦ ΔΌΘΥ Ζιι ἀ6Π} 
ἄθη. Ῥοίάθη ϑαίζρ] ]θοτη ΘΘΙΠΘΙ ΠΒΔΠΊΘΗ 
Βορυ ἴθ ἂῃ αἴ6 ϑρ1{28 (65 βαῖζθθ ρ6- 
5(6 1, ,ΘΙΘθθη“ 4217 ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος 
ἐχπέρσειν πόλιν χαὶ μιὴ ϑέλοντός φησιν. 
Βα. Πρηΐρ. Ταῦτ. 1415 καὶ νῦν παρέξει τόντ' 
᾿Αγαμέμινονος γόνον σοὶ καὶ πολίταις, ὡς 
ἔοιχεν, ἐν χεροῖν λαβεῖν τ᾽ ἀδελφήν. 86]- 
ἴθ ἰδὲ αἴθ. Αὐιϑ]αβϑαηρ 65. νϑυθιπι δαὉ- 
βίης ναμ ἴῃ ΟΘΥ ψγϑιίθη ΡΘΥΒΟΙ, Μ|0 Ὁ. 
418. (Κτᾶροι ὃ 62, 1, Α. 4.) 

Υ. 48. δὰ ἀθιὰ τηϊΐ γὰρ οἰπρο] οἰ οίθῃ 
ἀθάδηκοι Ττπ85. ΟΘΥ ὙΟΥΠΘΥρΘἤθηαθ. ἴῃ 
οὔνγαβ ΔΠΘΘΥΟΥ ΕΌΤΙ ογοϑηχύ ΘΓΩΘΙ, Ὑ]10 
Υ. 981. γὰρ 5ἰοῃΐ ον ἴῃ ἀθὺ Απὐπνοτί 
π8Δ 0 ἢ οἰπθηη ποοαίϊνθη ϑαΐζθ, (ἰθὺ θἰπρθ- 
τἄπη! τὶν, --- δὲ π]οΠΓ βο᾽ίθηι ἂπὶ ΟΠ] 556 
65 Τυπηοίου, πὶ Κ΄, 901. 1099, 

Υ. 44. ὕοθον μή Κυῦρον ὃ 67,9, Ἀ. 1. 
Αμάοιβ Υ, 942 οὐδὲν ὠφελῶν. 

Υ. 40. [νιν Βοιηϊπίπυιη Κα, Π]. 35, 1, 4]. 
ὡς ἁπλῷ λόγῳ π᾿ γνοτθ αἴοθαμι. οἵ. Υ, 610, 
γὰρ οἷοθὶ ἄἀθη ὐπιπα οἴμοι νου ΠΘΓΡΘΠΘΗ- 
θη ΕἾαρΡ 8δῃ, 16 Υ, 190, 190, 1660. 

Υ. 48, ἔμπας Ρᾶ]α 850. Υἱ61 415. ἰδηῖθῃ 
ῬΆ]Δ 5ὸ Υἱοὶ 415. οἵηηῖηο, γβίθνθ Βθᾶθιυ- 
πηρ Υ. 187, Ἰοίφίθσθ Επηθη. Υ. 229 
μέγας γὰρ ἔμπας παρὰ Διὸς ϑρόνοις λέγει. 
ΠΙΚΕΙ. 107 αὐτόϑεν ἐξέπραξεν ἔμπας. ΝΔΟΙ 
Του ]οῖη (μοπλοι. (Ἱοββασίατη ΠΙ, 999) δὲ 
65. 80. Ὑ]|6] 415 ἔμπεδον. ΑΘΠΠΠΟἢ Αρᾶ- 
πιθιηηοη. οὶ ἔπιγ, (ΤΡ... ΑἸ]. 85) τἀξίωμια 
δὲ ἄλλος τις ὥφελ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν τόδε, 

 ροδ τσ δὲ ον τς ΤῊΝ 
»» ᾿ τὺ 

ὶ 
ἃ 
κ 
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ἅπαντ᾽ ἐπαχϑῆ πλὴν ὕϑεοῖσι χοιρανεῖν. 
ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός. 
ἔγνωχα τοῖσδε χοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 
οὔχουν ἐπείξει τῶνδε δεσμὰ περιβαλεῖν, 
ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ; 

. χαὶ δὴ πρόχειρα ψέλια δέρχεσϑαι πάρα. 
βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγχρατεῖ σϑένει 

50 

δῦ 
ῥαιστῆρι ϑεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις. 

ΚΡ. 

ἮΦ. 
ΚΡ. 

περαίνεται δὴ χοὐὺ ματᾷ τοὔργον τόδε. 
ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῇ 

χ Ἁ ς "" 3 3 ΄ ει εὑρεῖν ν ὙΠ ΡΝ ἀμήμσιον 
ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεχλύτως. 
χαὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα 

χάλα. 
πόρους. 

60 

υάϑῃ σοφιστὴς ὧν Διὸς νωϑέστερος. 
ἨΦ. 
ΠΕ}: 

ν, 49, Εἰπθ βοῃνίθεὶσο 5161|16, ὈΪ6 
ΒΔ Πα ἀβο τ ΠΙΘΠ6 Τιοϑατί ἅπαντ᾽ ἐπράχϑη 
μαῦ τη8η αδάτιτο χὰ ΘΥ ΚΙ άγο αι σϑϑιοῃΐ, 
(ἀ55 τηᾶπ οἷπθ {Ππηβίθ!]τπιηρ' ΔΠΠΔ ΠῚ [Ὁ 
ἅπαντα ϑεοῖς ἐπράχϑη πλὴν χοιρανεῖν. 
ΑΡΟΥ ΘΟ ἃἀ16 (ὙΔΙητηδΠΚ ποὺ (ΘΓ 
ΘΙηη. ΘΙη θ 16 (1656 υκιάσπιηρ, 516 ῃ6 
θη. καὶύ, Απῃδηρ, 

Ὑ. 1. δθμππ (16 Βα βου ΠΠ|0Πὸ 1,6 8- 
τί τἹοΠτρ᾽ ἰδέ, 50. ἰδ τοῖςδε πηϊΐ ἔγνωχα 
Ζὰ γουθίπθπ, δ Βοῃοίηΐ 4855 Ηθρῃδδίοβ 
Βίθυτηϊέ αἴθ. ΕθΘβ6 1] πηθὶηΐ, ὑγ 0 Π6 οΥ ἴῃ 
ἄοπ Ἠδπαάθη Πα, ἰπ θη) οΥ διιῦ δἷθ ἢΪη- 
αουίοί ἀπ 516. θη ρου Ποῦ 815 ΟρηθαΓΟ 
Βονοῖβθ (ον πϑομίβοῃμδῆ, νορ ΜΘ ΙΟΠΘΓ 
4116 (ἀὐίίον ἀιβϑου ζθιιβ θθάνποκί ογάθῃ, 
Ζι ἀντειπεῖν Καπη Τη8Πη ἃΠ0} αὐτοῖς 6Γ- 
ΒΘ ΠΖΘΠ, ΘΠ τη8η. ΠΙΟΠὐ σοὶ γοΥΖΙΘἢΐ, 

Υ. ὃ2. ΠΟηΠ6 ᾿ρΊ [ΠῚ ὈΙΌΡΘΓΔΌΙΒ. ἴθυγᾶ- 
τη ΘΠ ΓΟΓΙΙΠῚ ᾿δύοστι μη ̓ ἰρ Δ ΤΉ] η8, ΟἸ ΤΟΙ ]Π]ΙΟΘΓΘ ὃ 
ἈΘΠΠΠ]ΠΟἢ Υ. 6. 

Υ. δὃ4, Τὸν Τ)δοίγ 8. ἂἃῃ ον αν (6 
[6116 ἰδέ ἴῃ πηβοτθῖη ὑπο πἅπηρ' πη 
ΦΝΔΥ 850, ἀἈὯ55 6416 ΤΠΘ515. ἀατοῃ ἀἃ5 ὑπ 6 

᾿ Θἴπο85 δ οὐΐοϑ. θυ! οί τὶν, αἴ6 ΑΥ̓ΒῚΒ ἃ5 
θη ΘΙ θη ουβίθῃ ὥυ]Ό6) (65 [Ο]ρΘ θη 
Ὑ ουΐοβ. Ὀθϑίθηί. 

Υ, δῦ. νιν 80} ἀθιὴ ϑοῃο]αβίθη πλη- 
ϑυντιχῶς τὰ ψέλια (Κτᾶρον Π, ὃ 20, 
Α, 4). 

Υ. 86. Τ)ὰ5 Αϑυπάορίοῃ πιὰ! α5 ΒαβΟΠ 6 
Ἅ|6 Υ. ὅ8, 141, 592, 698, 997. Β΄Ι6Όθη 
Ρ. ΤΠ. Ν. 600 ᾿Αργείων στρατὸς χωρεῖ, 

“ χονίει. Υ. 180 αὐειν. λακάζειν. ϑ0ρῃ. 
ΕἸ, 9117 ὀμοῦ γὰρ ἀμφὶ νῶτα χαὶ τροχῶν 
βάσεις ἤφριζον, εἰσέβαλλον ἱππιχαὶ πνοαί. 
ΟἍΪ, ὅ9. ἐγὼ δὲ φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν 
νόσοις ὥτρυνον, εἰσέβαλλον εἰς ἕρκη χαχά. 

Ἢ 

;-. 

Ν ΄“ δ) - ᾿ ΄ ΄ ͵ πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίχως μέμψαιτό μοι. 
ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐϑάδη γνάϑον 

115. 1811. Απηρ᾿. 108, 1094. ἜΚ ΛΟΤΙ 
δ 9 15 ΑΙ ΠΕ 

Υ. 851. ματᾶν πποτᾶτί, 5160. οι. ΤῊ, 86 
τοὺς πέποιϑα μὴ ματᾶν ὁδῷ (γοῃ ϑρπΠᾶ- 
μογη.) ἔπι, 119 ἰδώμεϑ᾽ εἴ τι τῶνδε 
φροιμίων ματᾷ. Ὀ 16 ὙΥΘἀΘΓαι Δ ἤτηθ α6Υ 
Ροβιϊνοπ Απσαθο ἀπγοἢ οἷπθ ΠΟρρθὶπο- 
οαίΐοη ψὶθ Οοα. Τγν. 8 γνωτὰ χοὺχ 
ἀγνωτά. μοι προσήλϑετ᾽ ἰμείροντες. 1]. 
ΠΙ|, 89. καὶ τη χαὶ μὴ αγἄοκθη ἄθῃ 
(ἀδσρηϑαίς οἰνὰβ 5ἰῶγκου. ἃ1ι8. 815 οὐδὲ 
ἘΠ4 μηδὲ, ν. ὁ00, 889, 919, 411, δ88, 
1011. 1080 

ΝΥ. 89. ἅμπη!οῃ Αρδιηθιηποη ἴῃ Εὔπ|1. 
Ιρῃ. Απ], 8356 τίν᾽ ἀπόρων εὕρω πόρον; 

Υ. 602. σοφιστής ὈΘΖΘΙΟΠπο ἴῃ ΔΙΘΥ 
Ζεῖς Ἰ6άθη Κπιηδίγογβί παίρθη, 1π{6}]Π]ρθῃ- 
ἰεπ Νίαῃηη, 580 βοὶ Πογοαοῦ αἃ16 5606} 
Ὑγοίβθη (1, 29). Δπὶ οἰπθ 50} ΠΠτῆτηθ ΝΘΡΘη- 
Βοαἀθιιηρ, 16 ὙὙἹΓ 516. τη ἄθιη δ οὐΐθ 
Ζὰ γον ηθη. ΡΠΘΟΌη, δύ ΠΙου πίοῃΐ ζχὰ 
ἀΘη θη, ΘΩΠ 65. ἅΠῸῃ ΠΙΟΠΐ οἷπθ 80 
ΘΏΤΘΏΥΟΙ]6 ΑΉτΘΘ ἰδ ψ]θ αἴθ σοπ ὙΠ] 8 
Υ. 18 φρορτγαπομίθη δ ονίο. οἵ, Υ. 944, 
16 Οοπϑίπιοίοη πδοὴ Κα, ὃ ὅ0, 7, 1 α΄. 
ὅ. [πόρπᾶσον Κτ. Ὁ]. ὃ 89 Ρ. 199]. 

Υ. 02. τοῦδε νοη πλὴν ΔΌΠαΠρΡΊ 5 
Μαβουπππιιη (Κα. ὃ 47, 209.. 2); ἀοοῦ ἰαϑϑὺ 
Κυᾶρον ὃ 47, 29, 2 τοῦδε 415 (θην 
465 Νοαυίγιιηβ. διῇ, [04 5. 2. 89),,] 

Υ. 68. γνάϑος τοἷὖ σου ΠΠ]ΠΟΠΘΥ δο- 
[ἄρΠου, ψἰθ γένυες νοη (6 Μογάναιο, 
ΒΌΡἢ, ΕἸ. 195 ὅτε οἱ παρχάλκων ἀνταία 
γενύων ὡρμάϑη πληγή. 4ἀδῦ ἁ παλαιὰ 
χαλχόπληχτος ἀμφήχης γένυς. Μδῃ Τῆυ85 
ἀαθοὶ δὴ αἴθ ἤβθὶπθ ἀθγ Ζᾶμηθ ἀθη θη, 
{ΘΟτρθη5 ροηρ αἴθ [αν βίο! Πππρ (65 
ΑΘΒΟΠΎ]Ο5. δῖι5. ΘΙΠΘΙ ΤῊ ΒΒ  ογϑί ΔΠ]ΘΠ 61. 



20 ΠΡΟΜΗΘΛΥ͂Σ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

΄ Ἀ 5 ΄ ΕῚ 
στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ 

αἰαῖ, Προμηϑεῦ, σῶν ὑπὲρ στένω πόνων. ἪΦ. 
ἐῤῥωμένως. θὅ 

ΚΡ. σὺ δ᾽ αὖ χατοχνεῖς τῶν Διός τἐχϑρῶν ὅπερ 
στένεις: ὅπως μὴ σαυτὸν οἰχτιεῖς ποτε. 

ἪΦ. ὁρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὄμμασιν. 
ΚΡ. ὁρῶ χυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. τὉ0 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βαλε. 
ἮΦ. δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγχη. υν᾽ηὸδὲν ἐγχέλευ᾽ ἀγαν. 
ΚΡ. ἢ μὴν χελεύσω χἀπιϑωύξω γε πρός. 

χώρει χάτω, σχέλη δὲ χίρχωσον βίᾳ. 
ἪΦ. χαὶ δὴ πέπραχται τοὔργον οὐ μαχρῷ πόνῳ. {6 
ΚΡ" ἐῤῥωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας. 

ὡς οὐπιτιμητής 

ἪΦ. 
γε τῶν ἔργων βαρύς. 

ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται. 
[0 σὺ μαλϑαχίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐϑαδίαν 

ὀργῆς τε τραχύτητα υὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 80 
ἪΦ. στείχωμεν, ὡς χώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει. 
ΚΡ. ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε χαὶ ϑεῶν γέρα 

συλῶν ἐφημέροισι προστίϑη . τί σοι 

Αὐῇίαβϑιιηρ' γοη Ἡφϑιοα πούγοσ, ἰπθορ, 591. 
δῆσε δ' ἀλυχτοπέδῃσι Προμηϑέα ποικχιλό- 
βουλον, δεσμοῖς ἀργαλέοισι, μέσον διὰ χιόν 
ἐλάσσας. Ηο510(1 τποίηΐ, 4855 αἴθ ΕΘ ΒΒ6]Ὲ 
8 ον ΜΙ δὺ ΘΒ Π]6 θοίοδηρι πἄγθη. 
16 Πα Αθβοῆυ!οθ αἴ6 5.616. 465 Ἡθϑιοα 
ἀτισοίαβδι ὁ ΟὔΘη ὈΘΡΟσΉ ἴθ ὙΠ Θἰ ποτα 
ΠΗ] ΟΠ θη ΜΠ5ϑυθυβί π]Π155. οὶ οἰπθπ Πο- 
ΤΘΥΊΒΟΠΘ.  οΥίρ, 

Υ. θῦ. διαμπὰξ ῬΘΗΪδι5. ΗΙΚοΙ. 944 
τῶνδ᾽ ἐφήλωται τορῶς γόμφος διαμπάξ. 

Υ. 61. δὲ χιι Απίατιο ἄον Ἐτασο τη 
ον Βραθππιηρ 465 Οοσοπβαίζοι ψ|0 Υ. 
2009, 959. Ιῃ ἀπάρτθηι ϑίππο Υ͂. 766, 
939, 6 ὙΥἸοογαιπδἤτηθ 465. νοῃ ΓΝ 
ΜΟΥ ΠΟΥ σΟ γι οἢίθη ὙΥ οτίβ ἴῃ ἀον Βουί- 
βϑίζιιησ ἄθ5. ΤΠ δ]οῦ5. ἰδὺ πὰπῆρ, Υ,, 69, 
259, δ07, 106. -- Αὐῇ ψΘΙΟΠΟη ὙΟΙ5 
νοὶδὶ αὖ ἀυτίο!ι 

Ὗ. 68. ὅπως Κι. ὃ. 54, Δ. 1. 
Ν 89. ὅραμα οὐσεεατοι (οἴ, Ὑ. 690) 

νἷθ ἄχαρις χάρις Ν, 58. 
Υ. τῶ. Ηϊΐον ἰδύ αἴο ΥΠἸπιπο (θ5. Αβγη- 

ἀοίοη ἴῃ (0 γΟΒΙ ΟΠ ΓΘ. Βθΐδ δἷπθ 8ῃ- 
θυ αἷβ ἴῃ ἄθῃ ἔράΠουθῃ Β ΘΙ ΒΡ ο]οπ, 

ἈΠ 19. ΤΡῚΣ Δαν ο 16 }} πὸ Κ΄. 999 
πη ΟἼΠΟΘΡ]Ν. Ν. 399. χαὶ πρὸς πιέξει χρη- 
μάτων ἀχηνία. ᾿ἦ μὴν ψῖθ Υ, 167, 907. 

Υ. τά. διὰ τοῦ γώρει κάτω τὸ μέγε- 
ὃος ἐνέφηνε τοῦ δεσμευομένου ϑεοῦ. 
Κ0Π0]. 

Ν. 10. διατόρους ἐὁΥ ΒΟΠΟΙΪαΒΙ, διατι- 
τρωσχούσας ἣ διατετορευμένας. [)16 Ε65- 
561η Ππαίίθη. ΜῸΠ] σου ἀπιτο ἢ πγ ] ΟΠ Ὸ 

ΝΑ͂ΡΘΙ ΘΟ ἼΘΌ6η. στιράθη. Ὀϊ6 Απῆδβιμρ 
(65. νἱθυίθῃ «δι τι5 πομΐ βο] θη. (272, 
809.) 

[Ν-. ττ. ὃ ἐπιτιμιητής] Ζθιι5. οὐδοῦ Κυᾶ- 
ἴο5 ̓  

ὃ]. χώλοισιν ψῸΠ] Τ)αὐϊν (65 86- 
ταις Π80}): Κυΐρου ὃ 48, 1. Α. 8. Ατ- 
(616 τὰ τ 65 56] 5. Υ. ἃ. ἐν χώλοισι. 
γ9]. Π. ΧΙΝ, 816 ἔχει δ᾽ ὀλίγον σάκος 
ὥμῳ. ἘΝῚ ΧΧΙΥ, 291 αἰγείην χυνέην 
χεφαλῇ ἔχε. 

ΔῈ 88. Βοδομίθηβυνθυίῃ δύ ον ΒΘΙΟἢ- 
{πππῃ (6Υ ΟΥἸΘΟΠΙ ΒΟ 6. ΡΥΔΟΠ6. ἴῃ (ΘΓ 
γΘΥ ΒΟ θάθηθη ΒΘ ΖΘ ΟΠ τ ΙΠΡ᾽ ἀΘββθ] θα Βε- 
ΒΥ 5. ἩΊΘΥ προστίθει, Κ΄. 8 ὥπασεν, 940 
πορόντα. -- ἐφημέροισι 258, 946. 945. 
σπτῖρ. Οτοϑί. 9160 πανδάχρυτ᾽ ἐφημέ- 
ρων ἔϑνη πολύπονα. Οἷο. Τιιδο. αἰβραί, 
ὁ, ὅὅ, ὃ 8 Αριᾶ Ἡγρδμΐη ἢπινίμμῃ, 
απ αὐ Ἰσπσορᾶθ ραν ἴῃ Ροπίπιμη ἱπῆπ}, 
Αὐϊβίοίθιθθ Αἰ ΘΒ ο]ὰ5. απδϑάδιη πᾶϑοί, 
{πιὸ τππτὴ αἴθ γἱγαηΐ: 6Χχ Πὶδ ἸΡΊ[π: 
ποῖ οοἴαγα απᾶθ τηουίτια οϑί, Ῥγονθοία 
ἀρίαίο. τηογίπια οδί, πᾶ νοι οὐοϊθηΐο 
5016, ἀθογορῖία, 60. τη 015. 5] οἰϊδιη 50] 51- 
{18}} αἴθ. ΟὝΠΙΟΥ ποβίγαιη ἸΟΠΡ ΒΒ ΔῊ 
δοίαίοιη οἵη δοίθυηϊίαίο : ἴῃ θϑάθη ᾿ΤῸ- 
Ροιπο πη Ὀγουαΐθ απιὰ 1186 ὈΘϑί!ο]δο 
ΓΟΡΟΥΊΘτηι", ποχιι Δα  ΠΪὰ (γουμηἰβοῃΐο 
ΟΠ θη, ΑἸ οηΡιρ 1842 5, 48) οἷπο 
5.6116. ἃτ8 Ρ]αἰάγοΠΒ. Μοῦ. ἢ. 111 γ7- 
5116" θη. πα: τὰ πολὺ δήπουϑεν ἢ μαχρὸν. 
οὐδὲν διαφέρειν δοχεῖ πρὸς τὸν ἄπειρον 
ἀφορῶσιν αἰῶνα. --- ἐπεὶ χαὶ τῶν ζώων 
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οἴοίτε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων: 
μὴ Ζ ψευδωνύμως σε δαίμονες [Ιὀρομηϑέα 

-Ὁ ΄ Φ- -ὕὖ , 

χαλοῦσιν᾽ αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηϑέως, 
, 

δῷ 

ὅτῳ τρόπῳ τῇςδ᾽ ἐχχυλισϑήσει τέχνης 
Ἵ τρ ἐλνι 3 δ, [ Ἢ Ἂ ἢ ᾿ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ. 

ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχύπτερόι πνοαὶ, 
ποταμῶν τε πηγαὶ ποντίων τε χυμάτων 
ἀνήριϑμον γέλασμια, παμιμτόρ τε γῆ» 

, 

η0 
Χ Χ , ΄ ,ὔ -Ὁ 

χαὶ τὸν πανόπτην χύχλον ἡλίου χαλῶ. 

ἐχείνων, ἅπερ ἱστοροῦσι περὶ τὸν [Πόντον 
γινόμενα τὴν ζωὴν ἔχειν ἠμερησίαν., ἕω- 
ὃεν μὲν γεννώμενα, μέσης ὃ ἡμέρας ἀχμά- 
ζοντα, δείλης δὲ γηρῶντα χαὶ τελειοῦντα 
πὸ ἴην Ἅ. τ. 
80. 

παιωνίων. 
ἹΠΟ]ΟΟΊΒΟΠΘ. ὙΘΥΒτιοΠ6. 5᾽π ΒῸῚ ἄθη Ἴτὰ- 
ΟἼΚΟΥ πο Πί βο] θη. 80. Ἰοϊῥοί ΑΘΒΘΠΎ]Ο5 
εἰθη Νϑιηοη "παφος . 821 γοη ἐφάπτειν 
ΠῚ ΟῚ Ζ. ῬΘτΒ: ΤΌ. Τῃ ἄθηη- 
56 106} ϑ΄ππθ Αθβοθγ!οβ. ΗΙΚοί, 100. προ- 
μαϑεὺς εὐχονόμιητις ἀρχά νοη ΠοΙΙΠΔ ΠῚ 
τηϊί Πϑομΐ ἴῃ προμαϑὶς σοθπαοτί, 87 τέχ- 

νης τῶν δεσμῶν, τοῦ τεχνηέντως χατε- 
σχευασμιένου δεσμοῦ. ὅ΄6Π01. ΑΘΠΉΠΟΝ ἴῃ 
ΟἿοοτοβ. {ΠΘουβοίζιιηρ 8τ5 46 πὴ πο] βίθῃ 
Ῥγοιηοίποιιβ Ὗ. ὃ ατιὰ ΤηἾ561 50] ΘΥ8, {ΓΔ 5 
γΘΥοταίπιΒ. 

Υν. 88. Ι͂ἢ ἀδθγν ἐρημία Καηη 510} Ρτο- 
ΤηΘΙΠΘι5. ΠῚ ἃ (16 οἰθιηθηΐατοη ΝΜ δοῃΐο 
ΘΠ θη. (Ἰγατιιτ ἢαΐ 6. ὈΪ5 16 χὲ ΟΘβοηπίο- 
561.) ΔΘΠΉΠΟἢ Ε]θοίσα, θοΪ ΒΌΡΠΟΟΙο5, 
αἶθ πρόδοτος μόνα σαλεύει (ν΄. 1074): 
ὦ φάος ἁγνὸν χαὶ γῆς ἰσόμοιρ᾽ ἀήρ, ὥς 
δ πολλὸς μὲν ἤρή ων ἐὐδε, ἀδλλός δ᾽ 
ἀντήρεις ἤἥσϑου στέρνων πληγὰς αἱμασσο- 
μένων. (γ΄. 80.) ῬΙΙοοίοί Παρ ΠΏ ΠΟἢ 
ἀοΥ Τιαπ βοῃα βοίη Τα 990. Ἐϊπΐρ. 
Ἀπατγοιη. 91. ΤρΠΐσ. Ταῖγ, 41. Μοή. 51 
ὥσθ᾽ ἵμερος μ᾽ ὑπηλϑε γῇ τε κοὐρανῷ 
λέξαι μολούσῃ δεῦρο Μηδείας τύχας. Επιτ, 
Ῥποθη. 310. 16 ΒΘΙΠΘΗΤΟΙρῸ. Δ ἢ τ 56 ΥΟῚ 

Ο βίο!Πθ. πᾶο ΠΟΙΊΘΥ 5ΟΠθιη. νουρᾶπσο, Π, 
ΤΙ 977 Ἠέλιός ὃ’ ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς χαὶ 
πάντ᾽ ἐπακούεις, χαὶ ποταμοὶ χαὶ γαῖα. --- 
δῖος αἰδϑήρ νῖο Ὑ. 2381 αἰϑέρα ὃ’ ἁγνόν 
πόρον οἰωνῶν της ἴῃ Εταστηθηΐ 902. (65 
τ ὀβίθῃ Ῥυοιηθίποιιβ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν χεῦμα 
θαλάσσης. δῖος ἰδὲ Ξ0Ποη "οὶ ἩοΙηοΥ ΒοΙ- 
ΝΟΥ (ο5. Αϑίπου, (4. Π, 965 πᾶ Θά. 
Ἧ" 40.) 0885 αἴθ ὙΠ σΟ Ποῖος. ἃ]5 

ΘΘΠ ΠΡΟ. δύο 5.6 1} να 6η, ἰδὲ διι5. ΟνἹα 
βεκαηηί. (νι. 1, 2604) τηδαϊαϊβ ποίτιβ 
ΘγοΪαΐ 4115. (οί μο τὴ τνϑϑιβ  Π]οΠθη νη : 
Δ6Π, ἀπὰ ἀοἰπο Τϑιιο πίοι ΒΟΥ] πρθη Ν᾽ οϑί, 
1 5601 ἴῃ ἋἸ0 ἢ ΠΘπ ΘΙ 6! 

Υ. 89. 1)ὲγ Απδρᾶϑι ἴῃ ουβίθη. ΕἾἼΙ556 
Ὀοδίθ δ ἸΠΠΠΠΘΥ ἃτι5 Εἰηθη ΝΥ οτίϑ. 

Υ. 90. γέλασμα οηὐνθου την ον 5 
ΔΟΘΘ ΒΟ ἤοΠον Βοαάθιυίξαμηο ἢ Θ΄ηηθ. (6. 
ΠΟΙ ΘΥΒοΠθη. φρίξ (Π. Η, 69. οἵη δὲ ζε- 
φύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρίξ ᾿Θρνυμέ- 
νοιο νέον) ο(ἰοι 65. βϑχϑίοῃποὶ αἴθ Ἠοίζου- 
Κοὶξ ἀθ5. 1 ΟΠ ΠΟΠΒίγαἢΠ]6. ΟἹ ΘΠ [60 
Μθοιθ5, ψοΐαν 11. 1, 902. βρυίομῦ (γέλασσε 
δέ πᾶσα περὶ χ)ὼν γαλχοῦ ὑπὸ στεροπῆς. 
γιῃ. (δ᾽. 14 γαῖά τε πᾶσ᾽ ἐγέλασσε 
χαὶ ἁλμυρὸν οἴδμα ϑαλάσσης. Ἠ65. {πΠθορ, 
40. γελᾷ δέ τε δώματα πατρός. (80 
ἴτη ΓΔ ΘΙ ΠΙΒΟΠΘΗ οἸηηἶδ, ἡ] 4θηΐ. ΘΟΒΠΠΟΥΒ 
»05. ΙΔ Π6 1} ον 5660...) ΤῸ τπυϑρυΐηρ- 
Ἰιο πο ΒΟ Η νοι ἀνήριϑμος μαδϑύ οἰσοπίς- 
ΠΙῸἢ πο ῃς δι γέλασμια, ἀΟ6ἢ γουίιβοῃθη. 
α16 ΤΥΑΡΊΚΘΙ ΠΙΟἢΠ 56] θη αἶθ Βορυ πο 
ο5. Ζϑμ]οη5. τα ΜΘΒΒΘ 5. ς 

ν. 90. παμμῆτόρ᾽ τε γῆ νῖθ Ἡγιηη. 
Ποπηονῦ, ΧΧΥΠ,, 1 γαῖαν παμμήτειραν. 
18 ἴθι παμιμιήτως, 50 5ίοῃξ μαῖα ΟΠΟΒΡΗ. 
40 ἰώ [Γαῖα μαῖα. τιν. ΠΙΡΡΟΙ. 601 ὦ 
γαῖα μῆτερ. [χὰ τηοαϊβεϊντίον Βοάοιψιπο 
560. ρ». ΤῊ, 16 ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν... 
πόλει τ᾽ ἀρήγειν καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων βω- 
μοῖσι, τιμὰς μὴ ξαλειφϑῆναί ποτε, τέκνοις 
τε [ τε μητρὶ, φιλτάτῃ τροφῷ, νὰ ἀδηΠ 
πὶ ἘΟΙσοπ θη. οὐ ἂν τὶν ἢ γὰρ νέον 
ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ... ἐδρέψατ᾽ οἰχη- 
τῆρας ἀσπιδηφόρους 864. 5100. 415. ποἰδδί 
65. ὙῸΠ ΘἰπΠ6η] (6Γ ΘΙ ΘΙ ἀΙΡῸῚ Τ}6- 
Ῥοη5. Δίχη δ᾽ ὁμαίμων χάρτα νιν προ- 
στέλλεται εἴργειν τεχούσῃ μιητρὶ πολέμιον 
δόρυ. 

ν. 91. Μᾶη δοῃίθ αι θη Δ ΘΟΙ56] 
ἄο5. Ατιβάσιοκθ, ἀασοῃμ θη αἷ6 ΠΙΟΠέοΥ 
αἴθ Ἡδιυιηρ ον ψοσαίνο τηρ θη, Μ]16 
Οθὰ, Οο]. 1091. ΑἹ, 862 ὦ φέγγος, ὦ 
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ἴδεσϑέ μ᾽ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 
δέρχϑηϑ᾽ οἵαις αἰχίαισιν 

ΠΡΘΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 

διαχναιόμενος τὸν μυριετῇ 
χρόνον ἀϑλεύσω. 
τοιόνδ᾽ ὁ νέος ταγὸς μαχάρων 
ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ δεσμὸν ἀειχῇ. 
φεῦ, φεῦ, τὸ παρὸν τότ᾽ ἐπερχόμενον 
πῆμα στενάχω, πῇ ποτε μόχϑων 

᾿Ὶ Ψ'. «- ᾿] 5 " 

χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 100 
χαίτοι τί φημι; πάντα προὐξεπίσταμαν 
σχεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽ οὐδέ μοι ποταίνιον 
πῆμ οὐδὲν ἥξει " τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 

σ [ 

αἶσαν φέρειν ὡς βᾶστα, γιγνώσχονϑ᾽ ὅτι 
τὸ τῆς ἀνάγχης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος 

ὝὙ 

106 
ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
οἷόντέ μοι τάσδ᾽ ἐστὶν - ὕνητοῖς γὰρ γέρα 
πορὼν ἀναγχαις ταῖσδ᾽ ἐνέζευγμαι τάλας. 

ἧς ἱερὸν οἰκίας πέδον Σαλαμῖνος, ᾧ πα- 
τρῷον ἑστίας βάϑρον, χρῆναι τε ποταμοὶ 
ὃ οἵδε, χαὶ τὰ Ἰρωϊχὰ πεδία προσαυδῶ, 
χαίρετ ὦ τροφεῖς ἐμοὶ Αρδιη. ὅ12 Ὀ6- 
σΊηπί ἦ6ν Ἡρθγοϊα τηῖΐ οἴπου θη. νῸὴ 
γοοδίνοαη; ψιυϊούχί πἰμητηῦ Γ᾽ 416 ρῃ- 
ἀυμπρ' νῦν δ᾽ αὖτε σωτὴρ ἴσϑι χαὶ παιώ- 
νιος, ἄναξ ᾿Απόλλων τούς τ᾽ ἀγωνίους 
ἡεοὺς πάντας προςαυδῶ 54. [{60 61 ἤθη 
ἧπ ραϊῃθίβομου βθάθ διὸ δα ᾿ΘΌ]Ο56 
αδροηβίδπαθ ἀρουίγοθμθ ἢ Ατιϑιτι τηῖώ 
ὦ οἵ. Καῖρου ὃ 45, 8, Α. ὃ. --- τὸν πα- 
νόπτην ψῖΘ ΟΠοορη. 98δῦ ὁ πάντ᾽ ἐπο- 
πτεύων τάδε “Ἥλιος. ΜΠ. 804 1]. Γ,, 217 
Ἡέλιος ὃ’ ὅς πάντα ἐφορᾷς καὶ πάντ᾽ 
ἐπαχούεις ἃ. ὃ. --ὀ χύχλον ἡλίου νῖθ 
ἀσπίδος κύχλον 5160. ο. ΤῊ. 489. Ῥοιβ. 
ὅ04 λαμπρὸς ἡλίου κύχλος. (ΟΠ ΘΙ ἀοΥ 
ἀδοηίθ δὴ χύχλος ἴπ ὅογ Βραθυζιηρ' 
»Αυρο το θα. Οο]. 104 ὁ γὰρ αἰὲν 
ὁρῶν χύχλος λεύσσει νιν μορίου Διός. 
ῬμΠοοῦ 1954 Απίϊρ, 974, ΑδΥ α16 γοι- 
5ΓΘΠ Πρ ὙῸΠ Θἰπο ΘΟΠΠΘηΓα6, ΟΥΌΪΒ 
50115, δὲ ἀγα] οὶ (ὁ ἱπαΠΟρΌΤΙ ΔΉ] ΒΟΠΘ ἢ 
γΟΙΚοστι.) 

Υ, 92. ίρβοιρο Ἐπίσοσθηβθίχιιηρ (685 
Βορτβ θεός νἷθ ορθπ. [16 ὁπάπηρ' 
ἴδεσϑέμ᾽ πᾶπῆρ, νῖθ Αἱ, 951 ἴδεσϑέ μ᾽ οἷον 
ἄρτι κῦμα φοινίας ὑπὸ ζάλης ἀμιφίδρομον 
πο λεῖται. πρὸς Κα, 2). .ὃ᾽ .52.. ὃ. 1. 
Εθοηβο Υ. 701, 948 

Υ. 95. τὸν μυριετῇ πδοὸ} ἄθηη ὅ'6Πο- 
Ἰαβίθῃ πολυετῆ. ἐν 76} τῷ πυρφόρῳ 
τρεῖς μυριάδας φησὶ δεδέσϑαι αὐτὸν. ΠΥΡῚΗ 
Ῥοοί, αϑίγ. 1Π, 15. Ῥγτοιμθίῃθιμη διιζθηη 
ἴηι τηοπίο ϑουίῃϊαο πουηΐπο (ὐδιιθᾶθοὸ [θυγθᾶ 
οδίθμα Ὑἱηχὶί, απο 4]]Π]σαύτιπλ δὰ {1]- 

δ᾽ηΐα τα Ἶ]Π1ἃὰ ΔΉΠΟΥ ΑΘΒΟΒΎ]β ἰγᾶροθ- 
αἸδυτι ΒΟΥ ίου αἸοΙί. 

Υ. 96. ἐπὶ τηἱὖ ἀθὴ Ἰ)αἰῖν ἀοὺ ῬΘΥΒΟΠ, 
Θθρθῃ Μ6]ΟΠ6 6416 ΕΘ Πα 56] 1ο κοῖς σϑυ]οῃζοί 
δῖ, δύ ψτῖθ 5Ήῃποη Ὀδὶ Ηοιηρυ. οἵ. Υ. 921, 
1048, 1089. --- ταγὸς πῖθ Ὀδὶ ὅορῃ. Απί, 
1001 ἂρ οἴσϑα ταγοὺς ὄντας ἃν λέγῃς λέ- 
γων; Υ͂. 917. δεσμὸν ἀειχῇ νῖο ὅ20. Υ͂. 
98, ΟὈ6Π παρὸν χακόν. 

Υ. 99. ονοῃ πᾶπρίέ (ον τηϊΐ πῇ οἷπ- 
Ῥο]οι οί ϑαΐζ 80 στενάχω [οὶ ἨΟΙΠΘΥ 
πη οὶ ἄθη ΤΥΔΟΊΚΘΤΙ. 

γ. 101. καίτοι τί φημι; 41656106 Υ θῃ- 
ἀπηρ, ἀασοῃ π ]οῆθ ἀοΥ Βθαάθπάθ βίο ἢ 
56 105. νουθοββουί Ορα, 60]. 1182. χαίτοι 
τί φωνῶ ; 

Υ. 102. ποταίνιος οἷπ Ἰοπβοη 65. (ἀοτὶ- 
50}ῃ65}) δγοτί. 5160. σ΄. ΤῊ, 289 ποτά- 
νιον χλύουσα πάταγον. Απίϊρ', 849 τάφου 
ποταινίου. ἄπ: ὅδομο οἵ, 205, 985, 1040. 

Υ. 108. ἀδήριτος᾽ ποιποτίβοῃ. 1]. Ρ,, 41 
ἀλλ᾽ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος 
ἔσται οὐδέ τ᾽ ἀδήριτος. [)6Γ ἀθάδῃκο ἰδ 
μοὶ ἄθη Τυαρίκουι πἅπιῆρ, Απίρ. 1100 
ἀνάγκῃ δ᾽ οὐχὶ δυσμαχητέον. Ορά. Οὐ]. 
190. χαὶ μὴ χρείᾳ πολεμιῶμεν. Β΄ΠΠΟΗ. 
Ἐυάρτη. ὅ, 21, Ῥ. 811 ἀνάγχῃ δ᾽ οὐδὲ ϑεοὶ 
μάχονται. 

γ. 1060. 
Αρδιη. ὅ48 βαρὺ ἀοὺ ΠΟΥ πάλαι τὸ σιγᾶν 
φάρμαχον βλάβης ἔχω. 

Υ. 107. ΟΡθὴῃ ψυγάθ ἦἀ8 ΕθΘΥ ἃ]8 
οἷη γέρας 465 αϊοδηι ὈΘΖΘΙΟΠηΘί, 

Υ. 108. ἀνάγκαις ταῖςδ᾽ ἐνέζξευγμαι. 
Το Νθίδρῃμου νοπὶ ΔΗΒΡΑΠΠΘη (ΘΓ 1. ϑύ- 
{πἴθγθ ἀπίθυ ἄθιὰ Φ060ἢ ΘΕ ΘΠπΐ, τὶθ Αρ. 
1040. ΑορΊβίμοβ. σὰ ἄθιὰ πόσο ἀοΥ Οὐθῖδο 

ἄτη (ἀθάδηϊθη Ὑρ]. 191. 

᾽ 
σέ 

ΐ 

ὰ 

ἐν 

Ἢ 
ΡῚ 
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γαρϑηχοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 
πηγὴν χλοπαίαν, ἣ διδάσχαλος τέχνης 110 

Ζ γᾶς πόρος. 
τοιάςδε ποινὰς ἀμπλαχημάτων τίνω, 
ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσι προσπεπαρμένος. 

Υ τ εν Ὑ 
ἃ ἃ, ξα, ξα 
τίς ἀχώ, τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγής, 115 
ϑεόσυτος, ἣ βρότειος, ἢ χεχραμένη; 
ἵχετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 
πόνων ἐμῶν ϑεωρὸς, ἢ τί δὴ ϑέλων; 
ὁρᾶτε δεσμώτην με δύσποτμον ϑεὸν, 
τὸν Διὸς ἐχϑρὸν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 

βαρί τὸν δὲ μὴ πϑιϑάνορα ζεύξω βαρείαις 
(50. ζεύγλαις). ΟΠοΘρη. 198, Ῥτομ,. Υ, 
402. Ποῖ ΡΙαγᾺ] τὸ Αρϑμῃ. 720 σαίνων 
τε γαστρὸς ἀνάγχαις. Ρδ15. ὅ81 οὐχέτι 
δασμοφοροῦσι δεσποσύνοισιν ἀνάγχαις. 

Υ, 109. δὲ ΠῖοΥ᾽ 885. ὙουΠουρ ἢ ΘΠ θ 
οὐἸΠἄγθηα, τὶ 125, 182, 288, 818. Ῥόοὴ 
Καπη Τη8 ΠΙΟΙΐ Θαρ θη, (55. 65 ΘῬΓΔ( ΘΖ 
ἐὰν γὰρ 56. Ηριτη, δὰ ρον, 948, 1: 
ῬΤΟΡΥΙΘ ΠῚ Π]ΔΟῚ5 δὲ ῃ1Ὸ γὰρ απδηι ἃρτὰ 
ΤΑΙΠΟ5. διιΐθηι ΡΤῸ θη ΐμη αἸοἰ ἐπι, 564 π|0] 
ααϊὰ ἴῃ τραάθηβ, ταίϊομθ 50 δἰϊουπιυ τί 
1ὰ ρᾶγίθπι 8]1] πη τοὶ (6. ατιἃ ΒΘ. λ0. δϑύ 
οοπϑαπιαί, Ρ]Δη6 τῖῦ ἰῃ απ Υ]5 ΠΥ ΔΙΙΟΠΘ, 
τὶ που Ργδθοθ θηςιι5 ΡΥ ΔΘ Ἰοδπι 
δορραϊί, δὲ οὖ διιζθπη ἰοσιχη Πα θοηΐ, αὐ] 006 
ΟὉ 14 ἴρβίπη απο πουθῖη (τ Δοοθα!, 
ΟΡΡΟΒΙΠοΠΘΙη απϑηάδιη ΠΟΥ ᾿παϊοδηΐθβ, 
Ήομη. Π. Ξ, 410 ἀ6 δύθοτθ ἔπ] πλ]π6 ἰοίδ: 
τὸν δ᾽ οὔπερ ἔχει ϑράσος, ὅς χεν ἴδηται, 
ἐγγὺς ἐών: γαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κε- 

 ραυνὸν {{π|6ῦ ααϊ ΡΙῸρΡ6 νἱαϑί Πα]τη θη. ἴπη- 
ΤῊΪΠΠ] : ΟὙΔΥΘ διιίθιη «[0Υ]5 Τὰ] πη 6 οϑί. 1)85 

Ργἄβθηβ ϑηρῶμαι 6] (6 ΤὙΔΡΊΚΘτΗ. Πᾶτι- 
ἤρ' ἴῃ ἀον θυ μαΐθη Ευχάμ]πηρ', π]θ Υ. 
229, 808 Κι, ὃ. ὅ8, 1, Α. 1]. -α ναρ- 
ϑηχοπλήρωτον ἴῃ ἔθιτι!α, ἱποϊπβατα (ρτο- 
Ἰορβοῃ}). ἴον. αἴθ Ὀ6ὶ ΠΙομίθσμ πϊοῃΐ 
β6]θπθ δοίίν Βοαθιυξιηρ (6ν ραν οἰρ]α 
γΟΥΡ4]1ἃ δι τὸς οἵ, Και, ὃ. 41, 11, 258 ἃ, 
0, Αρδιη, 801] ἄτης παναλώτου ἴῃ 80- 

ἔνοιη ϑίηπθ. Ρϑιβ. 100 πολέμους πυρ- 
γοδαίχτους. Ἠ]ΟΥΠΙη ρον νἱθ]] οἱ οῃΐ νυχ- 
“ τιφρουρήτῳ ϑράσει Ρτομῃ, 801. Ζτι 5808 
πν τὰ 252. 

Υ, 112, τοιάςδε ποινὰς ἀμπλαχημά- 
τῶν. οζι ουναιίού τη οἰρθη! 10} ἃ5 
ῬτοΟΠποΟΙηΊΘη ροϑοίχίῦ οἵ, Οοα, Β΄. 108 ποῦ 

τόδ᾽ εὑρεϑήσεται ἴχνος παλαιᾶς δυστέχμαρ- 
τὸν αἰτίας: ΟἼΠΟΘΡΗ. ν. 40 τοιάνδε χάριν 

᾿ ἄχαριν ἀπότροπον καχῶν μωμένα μ᾽ ἰάλ- 
λεῖ δύσϑεος γυνά --- ὙΥογίΘ (65 ΟἼΠΟΥΘΒ, 
ΟΜΘΙΟΠΟΥ 48 ΤΟ ΟΠΟΡίου 810 αὐτὰ 06. (05 

Ά. 
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Αρδιηθιηποη τὴ Αὐγαρθ (ον ΟἸγίδθιηπο- 
βίγα ἀδΥὈΥΠΡΘη. 5011. ὙΟΥΠΟΥ χριταὶ δὲ 
τῶνδ᾽ ὀνειράτων ϑεόϑεν ἔλαχον ὑπέγγυοι, 
μέμφεσθαι τοὺς γᾶς νέρϑεν περιϑύμως, 
τοῖς χτανοῦσί τ᾽ ἐγχοτεῖν. ΘοΠΟΘΙΠΔΠΝ 6Υ- 
ἸΠᾶν. οἷη , 50] μους. (ἀοϑία!  νϑυδη]αβϑίθβ 
δαΠπηορίον, πῖθ Πῖθυ αἴθ... ΒΟ] μου , ἀοβίδ! τ 
γούδ] ϑϑίθηῃ ϑἰγαΐθη πὰ γϑυρ] οἰ οἢῦ 5161- 
16 ψῖθ Οἷο ἀθ ἢπ. 11, 20, 06 δίαρταία 
ΡΘΙ Ὑἷπι Τλιογοίϊα ἃ ΤΟΡῚΒ ΠῚ10, ἰοδβίαία 
Οἶνῖβ, 56. 1ρ88 ἰπίθγθιηϊί, ΗΪῸ (Ο]0Υ ρο- 
ΡΠ Βοιηδηϊ οδτιδα οἰναῦ! ΠΠΘνία 5. πηΐ, 
Μ͵Ὸ Πΐο ἋΟΟΥ 850 Ὑἱ61] δύ δἷβ ἀο]ου ἢϊηο 
ΟΥπι5. ΟὐΘΥ Πιι]τι5. το], 

γ. 119. ὙΊΘ ἀστοὶ αἴθ ὑπαίϑρια δεσμιὰ 
αἴθ. {ΠΠΌ1|486. σοϑομᾶν πῖγα, βοὺ Ῥτοιηθ- 
[μθπ5 Υ, 158. 

γ. 118. ἀχώ πίοιῦ ΝΘ οΥ}811, ΒΟ ἀθ.Ὲι 
ἀρουμαιρὺ 5064}, ψὶθ ΚΝ, 199. ϑόρῃ. ΕἸ. 
109 ἀλλ᾽ οὐ μὲν δὴ λήξω... τῶνδε πα- 
τρῴων πρὸ θυρῶν ἠχὼ πᾶσι προφωνεῖν, 
- ἀφεγγής ραϑϑ8ύ ἄοτη Βορυ θ 80} οἰροηῦ- 
ΠΟ πάθον χὰ ἀχώ ποοῇ Ζιι ὀδμιά. δ᾽. σι 21, 

γ, 110. χεχραμένη οΥκΙᾶν ἋΟΥ ΒοΠο- 
Ἰἰαβὶ ἀαγο ἡμιϑέων. ΑΠΟΥ Ζῖ1 ἸΘΠΘΥ 
261. σὰ 65 πδοὴ ἄθχὴ Ἰδαθθη 465 Αθβοιν- 
105. ποο Κοίηθ ἤθγτοθη. 6 ἰδύ αἴθ ρϑ- 
μ βοηθ (6565 Πα 4180. σι οὐ ἄγη ὃ 
Ζ2ὰ ϑεόσυτος αἰν᾽ηἰπι5. ργοοθάθηβ. οἷ, Υ. 
049, ὅ90. χραιπνόσυτος Υ. 2179. λαβρό- 
συτος Υ. 601. Εππηθη, 110 αὐτόσσυτος. 
αὐτόχλητος. Αρϑιη. 881 ἐπίσσυτοι πηγαί. 
1151 πόϑεν ἐπισσύτους ϑεοφόρους τ᾽ ἔχεις 
ματαίους δύας; Ετμη, 434 ἐπισσύτους Ἢ: 
τύχας ὀνησίμους. [)16 Αὐ ]οϑαμηρ' ἴῃ ἄθιη 
ΤῊ ΥΔΟΠΥ5. ἴπη ουβϑίθῃ ΕἼιβ56. ΔῈ ΙΒΟΠΘΙ 
γοιθ6. ψιτὰ Ὀοὶ ΑΘΒΟΠΎ 05. ἰτητηθῦ ἀΌΤῸἢ 
(ἴθ ΒΞ ΠΡοπ οἷπθϑ οἰηχίρθῃ ΥΥ̓ οὐΐθϑ Ρ60}}}- 
66. ὁ Ὑ. 666; δ1 ἢ. 

γ. 119. Τοῦ τποίτι5 γοὴ ὁρᾶτε ἰδ ΠΟΙ 
ΥὙ. 141 ἃ. 804 χιι θουυ 6 Ί θη. 

Υ. 121. δι’ ἀπεχϑείας ἔρχεσθαι Ἰηϊτηϊ- 
οἰαβ ἰπῖτο 8ὃ0. παι ῬΒοθη, 410 δι’ ἔχ- 

΄ 
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δὰ 

δὲ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ᾽ ὁπόσοι 
τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 
διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 
φεῦ, φεῦ, τί ποτ᾿ αὖ χινάϑισμα χλύω 
τέλας οἰωνῶν ; αἰϑὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς 
πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 
πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

Μηδὲν φοβηϑῇς “φιλία γὰρ ἥδε 
-- ᾿ πτερύγων ϑοαῖς ἁμίλλαις 

ζ ον δν προσέβα τόνδε πάγον, πατρῴας 
μόγις παρειποῦσα φρένας. 
χραιπνοφύροι δέ υ ἔπεμψαν αὖραι. 

Ὰ χτύπου γὰρ ἀχὼ γχ 
7 
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ΧΟΡΟΣ. 

τάξις 

190 

ἄλυβος διῇξεν ἄντρων 
μου τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ" 190 »" 2 ΔἸ χ,, δ. 

υυχὸν, ἐχ ὃ ἔπληξε 

ὥρας τῷδε χαὶ φϑονου μολών. Ρ]αΐο 
Τηθαᾶσ, Ρ. 1980 τῇ προτεραίᾳ μοι δι᾽ ἀπ- 
εχϑείας ἐν λόγοις τισὶν ἐγεγόνει. ΑΘΠη- 
ΠῸΠ6 ΝΥ Θῃμαπηρθῃ: διὰ μάχης τέλους ἥκειν 
Ῥαρηαθ δ ]Εγ10 56. ΘΟΙΉΤ 6γθ, ἨΗἱκθί, 
41ῦ εἰ δ᾽ αὐϑομαίμιοις παισὶν Αἰγύπτου 
σέϑεν σταϑεὶς πρὸ τειχέων διὰ μάχης ἥξω 
τέλους. Ἐπτρ. Ηοτο. Επν. 220 εἷς ἅπασι 
διὰ μάχης μολών. βορῃ, Απῆρ, 142 διὰ 
δίχης ἰὼν πατρί. ἴὔθθθι ἄθῃ [αν οἵ, 
Κτῦρσεον ὃ. 48, 9, Α. 1. [ΛΠ 1ὴ Ρ οβ8.] 

Ὑ. 122, εἰσοιχνεῦσιν ἸΟΗΐΒ0η6 ΕΟΥΤῚ 
δ πωλεύμεναι Υ, 046, Οἁ. ΥἹ, 1δ7 
εἰσοιχνεῦσαν. 1. ΙΧ, 884 ἐξοιχνεῦσι. 
Ζαιῃ (ἀθδηκθη ἰδὲ οἷπθ Αθυιββουτ (165 
γυΐοαᾶῃ Ζιι νυ] θΊ Πθη. 

Υ. 124. Ατὐἴ νθ]οΠῃ6 
γονίθ ποϊβύ αὖ Ζιγοῖι ἢ 

Υ, 120. πτερύγων ῥιπαῖς Π16} ψ18 Αρ, 
892. νόοη ἰδϑοῃτου ΕἸ ἢ σ Ι βου Ἰηρτηρ (ἀοὐΐ 
βαρύ ΟἸγίαοιηποϑίνα λεπταῖς ὑπαὶ χώνωπος 
ἐξηγειρόμην ῥιπαῖσι ϑωύσσοντος. 

γΟΥ ΠΟ ΡΘΠ ΘΗ 61) 

195. {ρον ἤθη (θθγδπο σοη δὲ 
οἵ Υ. 109, 

Υ, 121. ἕρπειν {ον πατρί, σΘ μη“ 16 
ΒΡ. Οοά, (0]. 1048 ἕρπεϑ' ὡς τάχιστα. 
θ64, Ἀ. 89. οὐ γὰρ ἂν χάρα πολυστεφὴς 
ὧδ᾽ εἴρπε παγχάρπου δάφνης. Αἱ. 220 
φοβοῦμαι τὸ προσέρπον. 16 ΟΚΘΔΗΪ θη 
ΟΥΒΟΠΘΙΠ6Ὶ). πὶ (6 ῬΥΟΙηΘίΠθιιβ Ζι {τῦ- 
βίθῃ, Βοὶ Ποβιοα β᾽ηα 5 9000, θοὶ Αθβοῦῃγ- 
Ιοβ παίν!ο ἢ} τιν 1ὅ. Βοὶ Ηθϑοα δἰπά 
516. 416 (ἀὐξε θη (ἰθὺ 5 ἴββοη. 6] ]6η, 
θ61 ΑΘΒΟΠΎ]ο5. ΌΠΠΘη. δἰ ἦν ἄθη (ὐτοί- 
ἰϑὴ 65 ΜΙ Θουθ5. μοὶ Ἰῃγθη] Ὑ᾽ ἴθι ΟἸΚθ 105, 
ὅδῖ6 ϑυβοΠοίποη αὐ οἴπθιη ρο ροιίθη Ν ἃ- 

σ0ῃ, ἃΠᾺΙ 65. ΔΙμθηθ ἴῃ θη Εὐπηθη θη 
(Υ. 404 πτερῶν ἄτερ ῥοιβδοῦσα χόλπον 
αἰγίδος.) 

Υ, 129. γὰρ πᾶπῆρ χὰ Βορυπαπηρ' 
Θἴηθν Απῇογάθητιηρ,, τὶθ Υ. 599, 944, 118, 
185, 897. 918, 961. 995: 039: 

γι, 180. ίθβμα! ΟΚθᾶποβ 416 Τόςἢ- 
ἴθ. ΠΙΟΠ ΖΘ ἰαβ5θ ΨΜΟ]6,. ΖΘΙΘΘἢ 
ΘΊΘΠΠ6η. πὴ] Ἡθϑοα ορρ. οὐ α165 σν, ϑθῦ 
οἴχοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ ϑύ- 
ρηφιν, δὰ. δῦ 616 ͵οῖθου ὈθΖορθη Ζι 
γογάθῃ ρῆθοί ππὰ α16 ΝΥ ον (65 Κγθοι 
ἴῃ ΟΡ, Απίρς ν. ὅ80 ἀλλά νιν χομιίζετ᾽ 
εἴσω ὃμιῶες: ἐχ δὲ τοῦδε χρὴ γυναῖχας 
εἶναι τάςδε μηδ᾽ ἀνειμένας. 

Υ, 182. χραιπνοφόροι αὖραι, ψὶθ χραιπ- 
γὸν Βορέην ε, 888. : ἶ 

Υ. 188. ἀχώ πνῖθ Υ. 118. 
Νν, 194, ϑεμερῶπις πίῖο ϑεμερόφρων 

πη ϑεμερύνεσϑαι γοη ϑεμερός: Ὀ165 πῖνα 
γ0} ΗΘ ϑγΟΠΐο5. ἀπγο σεμνός ΘΚ γτ; 65 
ΠὰΠΡῚ Ζιιβ ΠΏ ΤΉ 61. τη 46 ϑἰαμηπη τίϑημι, 
γ0 0 ἄθιὴ Δθ 0} (ἃ5. γοη ϑεμόω Ῥεὶ 
Ποιηθι ἀρβίαιημης, (Θα, ΙΧ, 4806, δ42 
νῆα ϑέμωσε χέρσον ἱχέσϑαι.) δΟΙ]0Π86 
Ῥ] ΒΟ μ6. ἄθη δἴηηθη ΘΕ ΠΘη πο Εἰ ρ θα 
ἘΓΒΡΥ ΟΊ 1Οἢ αἰρδίτδοίο ΒορΥθ σΘΌΘ ἢ 
ἄθπι (ἰρἀδηϊοη ΚΟγΡ6ν, πῖθ τυφλὰς ἐλ- 
πίδας Υ, 2509, ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστι- 
βεῖς 1791. ϑγμθν φλογωπὸν πῦρ 29ῦ. 
λογωπὰ σήματα 498, πυρωπὸν χεραυ- 

νὸν 067, --- ἐχ ἴῃ (ον Τιηδϑῖβ; ἀἃ8 6 - 
θυ ἐχπλήσσειν ἴῃ ΟἹ ΘΙ ΟΠ Θ ἢ. 5ἸΏΠ6, Δ} 
ἀμ ἰδ.5. οοηβίσ τ! Υ, 900, 

νι, 195, Ζιἀπέδιλος Ὀοταρυκῦ ἀθὺ βοΠο- 
᾿ἰαδὲ διὰ τοῦτο δῆλον ὅτι σπουδαίως παρ- ΐ 



ΠΡ. αἰαῖ, αἰαῖ, 

πατρὸς ᾿ὠχεανοῦ, 
δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑ᾽ ὁ 
προσπαρτὸς ἐγὼ ᾿ 

" 

ΧΟ. 

ιἤζέσνο, υκοαμερον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΊΗΣ. 9: 

σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 

τῆς πολυτέχνου Τ᾽ηϑύος ἔχγονα, 
τοῦ περὶ πᾶσαν ὃ᾽ εἱλισσομένου 
χϑόν᾽ ἀχοιμήτῳ ῥεύματι παῖδες 

140 
Ὁ - 

.ῷ ὀξεσυῳ 

τῆςὃΞ φάραγγος σχοπέλοις ἐν ἄχροις 
φρουρὰν ἀζηλον ὀχήσω. 

Ζ δ ΧΩ, ὙᾺ κι “ ΞΞ λεύσσω, [ἰρομηϑεῦ, φοβερὰ δ᾽ ἐμοῖσιν ὄσσοις 
δμίχλα προσῇξε πλήρης 

Ὁ ͵Ζ 

144 

δαχρύων, σὸν δέμας εἰσιδοῦσαν 
πέτρᾳ προσαυαινόμενον 
ταῖς δ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις" 
γέοι γὰρ οἰαχονόμοι χρατοῦσ᾽ Ὀλύμπου" 

- μ, ἊΣ , ΜΝ 5 ΄ ΄ γεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις Ζεὺς ἀϑέτως χρατύνει, 
πελώρια νῦν ἀϊστοῖ. 

σ᾿ ΄ εν - ΄ “0 ᾿ εἰ γάρ μ᾽ ὑπὸ γῆν νέρϑεν ὃ᾽ “Αἰδου 
ἢ“ 

Χ ᾿ Ὁ 
τὰ πριν ὁ 

᾿ ΠΡ: 

ἐγένοντο, οὐδὲ τὰ οἰχεῖα πέδιλα δυνηϑεῖσαι 
λαβεῖν. 8516 5΄1η4 50 γοη ΜΠρΡΘ ἢ] οΥ- 
τοοί, (55 1ἴῃγ6 ΤΟΙ] οἐΐθ ἀηνο πα ]ρ' δύ, 
16 ΕΠ] απ ἀπ ἢ} ππγο ΐ, ἀππῸ ἢ} [1608 
οὐθν ἀατοῇ ΜΠ Π6Ια, τῦῖθ Πἴθι, ουτθο 56]1η, 
Ευβίθυθβ Μοῖν θθουτηοὺ α16 ΑἸ ου ἀθυιιηρ᾽ 
ΜΘΊΟΠ 6. Ρ6ὶ ΤΠπθοουΐ (14, Χ ΧΙΥ͂, 80) ΑΙΚ- 
ἸΠΘη6 δ ἴΠ]Ὸ ἢ (ἀθιη8}}} τἱοῃίοί: ἄνστα 
μηδὲ πόδεσσιν ἑοῖς ὕπο σάνδαλα ϑείης. 
5 φιοῖίο ἤπάθη τὶν Ὀ6Ὶ ΤΊΡΠ] 1. 8, 
91 ππὸ τηϊπὶ (1815. 6.15, ἸΟΠΡῸΒΝ {πη αΐα 
ΘΕ Ρ1Π105, οὐνΐα ππιααΐο, [)6118, οαστο Ρ6 66, 
ἈΘΒΉ ΠΟ ὙῸΞ5. 1πΠ| 5160 χ]σβίθη (ἀθθτίδ- 
ἴαρ᾽: {Π|ἴϑν 1ῃ1 ὈΘὈΐθη αἴθ Κη, τιηα 516 
Ἰδὲ τοῖν ἹἸΠορίθπαθη ἩρθυΖθπ, δ Πθιη]ο5; 
μι ϑηϊῆορ ἴπὶ Παβίρθῃ 1 ἀοΥ Ῥδῃ- 
ἰο [8]. 

Υ. 141. δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑε τνῖ8. Οὔ θη. 
Υ. 119 ὁρᾶτε, [{ΘὈγῖρ. Π5 δοηἐθ τηδη ἃ 
ἄθη ΘΙ σπ Πτιπη (61 στ θο ΠΙ56Π θη ΞΡΎΔΟΠ 6 
ἃ. Ατιβαγοκοη ἢν ἀθη ΒΟΥ 465 ὅ6- 

ἢ6Π8. 
Υ. 142, προσπαρτός νοη προσπείρω νῖ6 

σπαρτός γ0η σπείρω, χαρτός τη ἐπίχαρ- 
τὸς γ0η χαίρω. Ζι Υ͂. 148 οἵ, Υ. 98]. 
Ζπ ὀχήσω οἵ. Οα, φ, 902 ἣν ἄτην ὀχέων. 
ἢ, 211 ὀχέοόντας ὀϊζυν. ἃ, 619 κακὸν 
μόρον, ὅνπερ ἐγὼ ὀχέεσχον. ΑΘΙΝΉ]10} ἴῃ 

 (ἰδη γὸπ (Ἰοοῖο ἤβογβοίζίθη ΕἸ δριηθηΐ 
᾿ (65 ρο]βίθῃ Ῥυοιπθίμθιιβ ν, 9 οαϑέχτιμη ΠοῸ 
 υπίαιπιμη ἴπο0]ο. 
᾿ς ὙΥ͂ 144, φοβερά Πἴο᾽" πΙομύ ἴῃ ἄθηη ρ8- 
Ο ΟΠΒΠΠΙΟΠΘ. Θίηπο τί Υ, 127, βοπάθυη 
80 ΥἹΟῚ] 415 φύβου πλέα (Υ. 096). Ζα 
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ἄρτι ΒΙΙΔ6. ὁμίχλη πλήρης δαχρύων γον- 
ΡΊΘΙο 6 ὅόρη. Απίρ', ὅ28 νεφέλη δ᾽ ὀφρύων 
ὕπερ αἱματόεν ῥέϑος αἰσχύνει, τέγγουσ᾽ 
εὐῶπα παρειὰν. Ποῖ, Ἐριδέ. [. 1ὃ, 94 
ἀθῖηθ. ΒΈΌΡΘΙΟΙΠΟ ππθθη. Απίρη. (ὑομ. 
ὃ, Ρ. 191 τὸ προςὸν νῦν νέφος ἐπὶ τοῦ 
προσώπου. Εππρ. ΠΙΡΡΟΙ. 118 στυγνὸν 
δ᾽ ὀφρύων νέφος αὐξάνεται. 1]. ΧΎΥ͂ΤΙ. ὅ91 
τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐχάλυψε μέλαινα. 

Υ, 145. εἰσιδοῦσαν --- (6Υ Αὐοιβαίίν 
ΔΠΔΟΟΙα Π]50}) 16 ΟΠοορη. 410 πέπαλται 
δ᾽ αὖτέ μοι φίλον χέαρ, τόνδε κλύουσαν 
οἶχτον. Ῥοιβ. 910 λέλυται γὰρ ἐμοὶ γυίων 
ῥώμη τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντ᾽ ἀστῶν. ΟΡ}. 
ἡ], 479 ὕπεστί μοι ϑράσος, ἁδυπνόων 

χλύουσαν ἀρτίως ὀνειράτων. 
Υ. 148. Ζα λύμαις οἵ. Υ. 991 δεσμά 

λυμαντήρια. --- ἀδαμιαντοδέτοισι λύμαις 
(εἰ, Ν. 4260) κάμη {{ λύμαις δεσμῶν 
ἀδαμιαντίνων, νῖθ. οἰστρηλάτῳ δείματι Υ. 
ὅϑ0. [Ιῃ δοίϊνοι. Βϑαθιζιηρ' Ἀπ θη. ὙΪν 
(5. δα]θοίίναμη. γϑυρα]6 Υ. 109. 

Υ, 149. οἰαχονόμος απὶ οἰαγιμ αἰνῖ- 
ΘῚΡ τὴν ρου ]Π10Π16} Μοίαρ μον τὶ Θ160. 
5. ΤῊ. Ν, ὃ. ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν 
πρύμνῃ πόλεως οἴαχα νωμῶν. (οἵ, ΡΥ, 
γ: 515: 

γ. 152. εἰ γὰρ ἴῃ ΥΒ0116 πὶ 5160, 
5. ΤῊ. ὅδ0 εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι 
πρὸς ϑεῶν. ΟΠορθριι. 840 εἰ γὰρ ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ 
χατηναρίσϑης. δ00 εἴϑε γὰρ ϑεοὶ τούςδ᾽ 
ὀλέσειεν ἐν γᾷ. 

Υ, 1ὅ8. “Αἰδοὺυ τοῦ νεχροδέγμονος νέρ- 
ὃεν. -- Β(ΘΙΙοη. πῖθ αἴθ56. (οἷν. Υ δ00 



τοῦ νεχροδέγμονος 
Τάρταρον ἧχεν, 
δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας, 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΥΉΣ. 

δὲ ον 
εις απερᾶαντον 

ε ΄ “- ΄ 5 - 

ὡς μήτε ϑεῶν μήτε τις ἀνδρῶν 
τοῖὶςὃ ἐγεγήδϑει. 
νῦν δ᾽ αἰϑέριον χίνυγμ᾽ ὃ τάλας 
» 'Ν » , Ψ ἐχϑροῖς ἐπίχαρτα πέπ 
τίς ὧδε τλησιχάρδιος ΧΟ. 

ονϑα. 

- σ ΧΦ ] ες 

ϑεῶν ὅτῳ τάδ᾽ ἐπιχαρῆ ; 
τίς οὐ ξυνασχαλεῖ χαχοῖς 

- δί ᾿ Δ ΤΣ τὴς ὃ᾽ Δ ἩΡΤΑ ΡῚ ὶ 

τεοῖσι, δίχα γε Διός: ὃ δ᾽ ἐπιχότως ἀξ 
ϑέμενος ἀἄγναμπτον νόον 
δάμναται Οὐρανίαν 
γένναν, οὐδὲ λήξει, πρὶν ἂν ἣ χορέσῃ χέαρ, ἣ παλάμα η δὸς ᾿ ἣν ἢ χορεσῃ χεξαρ; ἢ; μα 
τινὶ τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχᾶν. 

ΠΡ: ἢ μὴν ἔτ᾽ ἐμοῦ, καίπερ χρατεραῖς, 
’ »] ΦΣ 2 

ἐν γυιοπεδαις αἰχιζομένου, 

χρείαν ἕξει μαχάρων πρύτανις 
δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ᾽ ἀφ᾽ ὅτου 1τ0 
σχῆπτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλᾶται. 

ἐνέρϑε δὲ χϑονός) τι. ΟΠΟΘρΙι. Υ. 41 (τοὺς 
γᾶς νέρϑεν) οίρθῃ (8585 485 δι χ ϑὲν 
τηῖξ Πα 6] ρΡΆγθ πὶ ν᾽ πΙΟΠΐ ἱτητηθῦ αἴθ ΕἸΟἢ- 
ἐπῆρ ΜΌΠΘΥ ὈΘΖΘΙΟΠπθί. [ἢ ἴθ! ]θη 16 
Ῥογβ. 640 νέρϑεν ἄρα χλύει μου Κύμηΐο 
Τη8}) ΖΦ ΘΙ Γ61η,., Π]1656 ΒΘ θυ Κα ηρ' ΟῚ] Δι. ἢ 
γοη ὟΥ ὅγίουῃ Μὴ] ὕπερϑεν, πρόσϑεν, ἄνω- 
ϑεν. οὗ Αρ, 8171 πολλὴν ἄνωθεν, τὴν 
χάτω γὰρ οὐ λέγω, χϑονὸς τρίμοιρον 
χλαῖναν ἐξηῦχει λαβών. ΟΠοΘρη. 894 
τοῖσϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς φίλοισιν, τοῖς τ᾽ ἄνω- 
ὃεν προπράσσων. ΗΙΚοΐ. ὅ97 οὔτινος ἄνω- 
ὃεν ἡμένου σέβει χάτω. ϑορῖι. ΕἸ. 1008 
τοὺς ἄνωδεν φρονιμιωτάτους οἰωνούς. 1448 
συμφορᾶς γὰρ ἄν ἔξωϑεν εἴην τῶν ἐμῶν 
τῆς φιλτάτης. ---“Αἰδου τοῦ νεχροδέγμονος 
(εἴ, ἄναξ χρατερὸς [Πολυδέγμων Ἡγηη. 
Ηοιηοι, Υ.. 43 δα, Βαπμπιοιβίθυ), ψ10 Π δ 65 
ἀγησίλαος σουδπηΐ ΜἱΓα ἴπ (685. Αθβοῆγ- 
105 ἴταριη. 992 δ. ἤρθυια, [πὰ ἴῃ ἄθῃ 
Ῥούβοῖη (Υ. 922) Ποἰβϑὺ 65. ὑ0η ΧΘΓΧΘΒ: 
γᾶ δ᾽ αἰάζει τὰν ἐγγαίαν ἥβαν Ξέρξᾳ, χτα- 
μέναν “Διδου σάκτορι [Περσᾶν. Απάθγϑνο 
᾿ρβϑί Πδ65 μέγας εὔϑυνος βροτῶν (ἔπιπι. 
218) απὰ ΟἸγιϑηηποβίγα βαρί, 516 πᾶ 
ἄθη αὐἰτθη ΘΟΠ]αρ ἄθτα ΑΡαΙΠΘΙη ΠΟ. Ρ6- 
ΘΘΌΘη τοῦ χατὰ γϑονὸς “Διδου, νεχρῶν 
σωτῆρος, εὐχταίαν χάριν. ἅτ ἘΏΒΘΓΙΘΥ 
Θ.61160 γρὶ, Ὑ. 280, ἨΙκοί. 157 τὸν πολυ- 
Ἐν τε 77 τ ο “( ξενωῶτατον ὴξ τῶν χεχμιηχότῶν. 

Υ. 15. οἵ, Π. ν, 760 χαχῇς ὀδύνῃσι 
πελάζειν. 

Υ, 150. ὕθοῦον. αἷο Θ(Θ! Πρ γ0 τις 
ΠΝ ΊΙ, 

ν΄, 1517. νῦν αἴ ὙΥΠΜΠΟΙ κοῖς ὈΘΖϑίοῃ- 
ποπὰ ψὶο Υ τῦ5. 

γι. 158. τάλας οἵϊξ 4πὶ ϑοῦ 886. (65 
γογβθ5 Μ|6 Υ, 108, 50 Ἐπαγ. Ηθο. γν. 20 
τροφαῖσιν, ὥς τις πτόρϑος, ηὐξόμην τάλας. 

γι 100. Ζπηι ἀράδηκρη γουρίθῖ 6 ἢ, 
Ι, τῇ τίς ἂν τάδε γηϑήσειεν ; ὅτῳτεεὥῶστε 
αὐτῷ νῖθ Ρ]αΐο τθρ. 1, ρ. 212 οὐδεὶς 
ἂν γένοιτο οὕτως ἀδαμιάντινος, ὃς ἂν μεί- 
νειεν ἐν τῇ διχαιοσύνῃ. Κυᾶρου ὃ 91, 19, 
Α.10. ὙΥ16 Πίθσ, πϑοὸ ὧδε ἔπιτ. Απάτγοηι. 
ν. ὅ09. ἀνὴρ γὰρ οὐδεὶς ὧδε βάρβαρος 
φρένας ὃς ὄνομ᾽ ἀκούσας τοὐμὸν οὐ δώσει 
βοράν. 

Υ. 108. ϑέμενος ἄγναμπτον νόον, νῖδ 
Ποβίοα Τπθου, 89 ἤ με φίλει χαϑαρὸν ὃέ- 
μενος νόον ἤ υ᾽ ἀποειπών στέργε. 1]. ὦ, 
41 νόημα γναμπτόν. 

Υ. 1θῦ. Ζα πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ χέαρ οἵ. 
ῬΆΠΟοοΙ, 5234 ϑυμὸν γένοιτο χειρὶ πληρῶσαί 
ποτε. 

γ. 109. πρύτανις --- ψῖθ ϑπιγθ ὙΟΥΠΘΥ 
ζθιι8. ἴῃ 5616} ΕΟἸροη ΒΟ Πα 415 ἩΘΥΥΒΟΠΟΥ 
ὈΘΖθιοπποῦ ἢ [ἢ ἄρῃ ἨΙκοίάθη Ποἰβϑί Ρ6- 
ΙαβρῸ8, ἀοΥὺ Κοηϊρ γ0η ΑΥΡῸΌΒ, πρύτανις 
ἄκριτος. 

Υ. 110. ἀφ᾽ οὗ ἱπ θ᾽ χὰ Υ, 254 δῃ- 
σορΘθηθη Βοαθαίαμηρ,, 

γ. 111. Ῥὸῦ Δοοαδαῦν σῖθ Υ͂. 161 
ΘΌΡἢ. ΕἸ, 960 πλούτου πατρῴου χτῆσιν 
ἐστερημένῃ. Επτ. Ττοδα, 915 οὐ γῆς ὅρι' 
ἀποστερούμενοι. ΤΠπο, ΥἹ, 91 τὰς προσ- 
ὄδους εὐθὺς ἀποστερήσονται. ἈΚυᾶσοι 
δ 41, 18, 10. -- ὰ5 Ῥγᾶβθηβ ἀποσυλᾶ- ἡ 
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χαί μ᾽ οὔτε μελιγλώσσοις πειϑοῦς 
ἐπαοιδαῖσιν 
ϑέλξει στερεᾶς τ᾽ οὔποτ᾽ ἀπειλὰς 
πτήξας τόδ᾽ ἐγὼ χαταμηνύσω, 
πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων δεσμῶν χαλάσῃ 
ποινάς τε τίνειν 

τῆςδ᾽ αἰχίας ἐθελήσῃ. 
σὺ μὲν ϑρασύς τε χαὶ πιχραῖς ΧΟ. 

115 

δύαισιν οὐδὲν ἐπιγαλᾶς “57 
ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 180 
ἐμὰς ὃὲ φρένας ἐρέϑισε διάτορος φόβος" 
δέδια δ᾽ ἀμφὶ σαῖς τύχαις, 
πᾶ ποτε τῶνδε πόνων 
χρή σε τέρμα χέλ- 
σαντ᾽ ἐσιδεῖν: ἀχίχητα γὰρ ἤϑεα χαὶ χέαρ ἀπα- 18ὅ 
ράμυϑον ἔχει Κρόνου παῖς. 

ΠΡ: οἶδ᾽ ὅτι τραχὺς χαὶ παρ᾽ ἑαυτῷ 
τὸ δίχαιον ἔχων Ζεύς: ἀλλ᾽ ἔμπας 
μαλαχογνώμων 
ΨΧ ΤΠ ρκῖτα Ἕ ΄ - 

ἔσται ποῦ ὅταν ταύτῃ ῥβαισϑῇ" 
ϑ᾽ ΠΝ) Εν, ΄ Ἁ 

τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 190 
εἰς ἀρῦ μὸν ἐμοὶ χαὶ φιλότητα 

΄ ΄ ’, : σ΄ 
σπεύδων σπεύδοντί ποῦ ἥξει. 

ται γὺη οὗναβ ἴῃ Ζυιη ΕἸ γοίθ 61 
16 Υ. 948, ᾿Π5ΌΘΒΟΠαΘΥΘ ἴῃ οἰ Πα Πρ' 
τηϊῦ οἰπθῖὴ Αὐἀνθυθ πὶ ἀογ Δυκαη 16 
104. Κτύρον ὃ ὅ9: 1, Α, 1. 

Υ. 112. Ζᾳα μελιγλώσσοις πειθοῦς ἐπ- 
αοιδαῖσιν εἴ, Π. Α, 249 τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν 
στόματος μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή. Οδ(. 
(ο]. 1194 νουϑετούμενοι φίλων ἐπῳδαῖς 
ἐξαπάδονται φύσιν. Ζτπ (ἀθΔΏ 6. γ61- 
βἸοίομο Φ, 339 μηδέ σε πάμπαν μειλιχίοις 
ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ. 

Υ. 115. πτήξας σῖο ἔγάμθυ Υ. 29 οἴῃ 
ΟΠ ροβίπιΠη, 

ΡΥ 16᾽. οὐ. 158. 
Ὑ, 1τῷ, {6067 αἷθ ΑἸϑ]αβϑηρ (65 

γΘΥΌτη 5 δίῃ γιιη) ἴῃ (ΟΥΓ 2, ῬΘΥΒΟΠ. 
Κυῦρον ὃ 62, 1, Α. ὅ. 
190: ὕδρο δὲ οἵ χὰ Υ: 125. 

ἘΡΘηΒ80 βίθην αἴθ Ῥαγ οὶ 182, 
Ὗ. 181. Ζυ φρένας οἷ Υ. 190, 
Υ, 184. πόνων τέρμα πὶθ Υ. 99 μόχ- 

ϑὼν τέρματα οἵ. Υ. 251, 622, 184, 828, 
1026 -- ΘΓ ϑαΐχ τη πῇ χὰ δέδια 815 
ἘσΠϑχπιπρ' πἰηχαροίαρί, τὶ Υ, 99, Αθῃπ- 
ἸοΠ6. ορθχϑρθίίϊβομθ Ζιιβᾶίζε Υ. 211, 168, 
- χέλσαντα τηθίρ ΠΟΥ 50 }} 16 ἔπιν, ΗῚρΡρ. 
140 κέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον. [)6Γ 
Αὐοουθαῦν ἀδιηϊ Ὑϑυθιημθη ὑ]6 ΕἼΙΓ, 
ἈΠ65, 984 Τροίας δ᾽ ἀπηύδων ἄστυ μὴ 

ΑΘΒΟΒΎ]Ο08. 

χέλσαι ποτέ. Α686}. ΗΙκο, 16 χέλσαι δ᾽ 
ἤΑλργους γαῖαν. --- χρὴ ἴῃ ἀΘΙη56] 06 Π. ΘΙΠΠΘ 
16. Ὀ6] ὅόορῃ. Οθα. Ὁ]. 1711 οὐδ᾽ ἔχω 
πῶς με χρὴ τὸ σὸν τάλαιναν ἀφανίσαι 
τόσον ἄχος 16 Ἰ0ἢ) ἴπὶ ἴδηαθ 561η 5011{6 
ἴῃ ΒοΖίθηπηρ' δα ἄτιββουθ ΖΡ ΘΠ6 Υ61- 
ΔΗ] βϑηρ, ΕἸ. 812 νῦν δὲ ποῖ μὲ χρὴ 
μολεῖν ; ἼΠΘοοΙ. 1α. ΧΥ͂, 40 πῶς χαὶ πόχκα 
τοῦτο περᾶσαι χρὴ τὸ χαχόν: 

Υ. 1817. τραχύς ψῖθ Υ. 824, Ζυῃ 
ἀϑάδῃκοη οἵ, Υ. 898. Ζα τὸ δίκαιον οἴ, 
ΖΝ 199. 

Υ. 187. Ζα τὸ δίκαιον ἔχων οἵ. ἔπι. 
ΒΌΡΡΙ. 431 χρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον χεχτη- 
μένος αὐτὸς παρ᾽ αὐτῷ. Ναϊ(η]]οἢ Ὀ8- 
Ζϑιοπποὺ Ῥτοιηθίμθιιβ πη ἀἴθβθη ΟΥ̓ οὐΐθῃ. 
αἴθ ὅδοιμθ 465 Ζθιιβ πἰοῃύ ονα 815 θἷπθ 
ΘΘγθομίθ, ΒΌπάθιμ ἀον θάδηκο δύ θη 
ΔΉΠΟΥ 815 Υ. 100 τ 824. Π)6γ ὅοῃο- 
Ἰαϑύ οὐϊἅστε τἱομεσ πάντα δικαίως οἰό- 
μενος ποιεῖν. αὐτὸς ἑαυτῷ ἀρέσχων καὶ 
δίχαιον νομίζων εἶναι ὅπερ ἂν βούληται 
πράττειν. 

γ- 191: ἐς ἀρϑιιονς ο, καὶ ἐνων: 
νἰθ Ἡγηηη. ἴῃ Νοτο, 524 ἐπ’ ἀρϑμῷ καὶ 
φιλότητι. 
99: ΓΕΖ 10. 
Υ. 198. Τοῦ δϑομο!αϑί Ὀθιπθυκὺ [ἰὴ : 

τὴν ὑπόϑεσιν βουλόμενος λαβεῖν τὸ περί- 

ὃ 



94 ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ΧΟ. πάντ᾽ ἐχχάλυψον χαὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον; 
ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι 
οὕτως ἀτίμως χαὶ πιχρῶς αἰχίζεται" 
δίδαξον ἡμᾶς, εἴ τι μὴ βλάπτει λόγῳ. 
ἀλγεινὰ μέν μοι χαὶ λέγειν ἐστὶν τάδε, 
ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῇ δὲ δύσποτμα. 
ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες χόλου 
στάσις τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 
οἱ μὲν ϑέλοντες ἐχβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 
ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆϑεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν 
σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μηχέτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν, 

19ὅ 

ΠΡ. 

200 

ἐνταῦϑ᾽ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 
Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε χαὶ Χϑονὸς τέχνα, 20ῦ 
οὐχ ἠδυνήϑην, αἱμύλας δὲ μηχανὰς 
ἀτιμάσαντες χαρτεροῖς φρονήμασιν 
ᾧοντ᾽ ἀμοχϑὶ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν" 
ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις 
χαὶ [Γαἴα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, 

εἐργοὸν τοῦ γυναιχώδους ἤϑους προσέλαβεν. 
οὐχ ἂν γὰρ δ᾽ ὠχεανὸς ἠξίωσεν ἐρωτῆσαι 
εἰδώς. ΑΘΠΉΠΟ ϑορη. ΡΒΠοοί. Υ, 288 
γέγωνέ μοι πᾶν. 

γ. 196. 16 Β[θ!πηρ' 465 τι τῖθ Οβα. 
Τγτν, 124 εἴ τι μὴ ξὺν ἀργύρῳ ἐπράσσετ᾽ 
ἐνθένδ᾽, 909 εἴ τιμὴ τὠμῷ πόϑῳ χατέφϑιτο. 
ΤΎΔοΙ, 715 εἴ τι μὴ Ψευσθήσομαι. (186- 
ΤΌΠῚ. ἔγαρτη. 20 οὐ ζῶσιν οἵ τι μὴ συνιέντες 
σοφόν. [ΊΘ56106 ἘΌΙΤ]6] Υ. τ08. 

Υ. 1917. ἀλγεινὸς 1π- ἀΘΙΗΠΒ6]Π6ὴ. ἸΏ Π6 
νο Υ, 247 πη6 ΗἸΚοί. 448 ἀλγεινὰ, ϑυμοῦ 
χάρτα χινητήρια. χαὶ λέγειν π]ο Υ. 042 χαὶ 
λέγουσα (γ61). Π6 Απδρμοτα 6556 ]Ό6 1 
Οὗο᾽ οἴπθ5. ἅΠη]Π]ΟΠΘη Δ οτίθβ σι Απΐδηρ' 
ἀοὺ ἀπ} μὲν τπηα δὲ ρ81816]15]τίθη βα2- 
ΘΠ ΙΘον ἢπαοὺ 5100} Ὠδαῆρ, Κυῦρου ὃ ὅ9, 
1,..Α΄ 84. οἱ. 288 Ῥουβ. 27 φοβεροὶ μὲν 

ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην. Ὁδθά. Ἕ0]. 1801] 
χτύπος σαφὴς μὲν ἀστῶν, ἐμφανὴς δὲ τοῦ 
ξένου. Απῇρ, 897 ἐλϑοῦσι μέντοι χάρτ᾽ 
ἐν ἐλπίσιν τρέφω φίλη μὲν ἥξειν πατρί, 
προσφιλὴς δέ σοι. Επ:. Ηθο. 982 φίλη 
μὲν ἡμῖν εἴ σὺ, προσφιλὲς δέ μοι στράτευμ᾽ 
᾿Αχαιῶν. Αρ, δ08 νῦν χαῖρε μὲν χϑὼν, 
χαῖρε δ᾽ ἡλίου φάος. ΤῦτΟΙ 6] 0Π6 Ρ υί- 
ΚΘ] θη 1 50] 0 ἤθη δ ϊζθη 416 θά θη 
Θαθ]θοίο (ον Ὀοϊάθῃ δ αὐζίῃθ!]8 γϑυρη- 
θη. ΘΙ ΘΗ τη ἴ556η, ΘῊΠ (85 Ργδαϊοδί 
ΤΠ’ ΘΙ ΏΤηΔ] βἰᾷ μα ὃ --- Ζτι ἄλγος οἵ, Υ. 2601. 

Ὑς 199: “ ἐπεὶ τάχιστα Κγῦρον ὃ θὅ, Ἴ, 
Α, 4. 

Ὗ, 20]. οἱ μὲν ϑέλοντες. . .. οἱ δὲ 
τοὔμπαλιν σπεύδοντες ΔΌΒΟΙαΙ6 ΝοΙΪπᾶ- 
ἔνθ, ψῖο Κόοριι. Δηΐ, 200 λόγοι δ᾽ ἐν ἀλ- 
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λήλοισιν ἐῤῥόϑουν χαχοί, φύλαξ ἐλέγχων 
φύλαχα, ὑπχ, ῬΏΟΘΗ. 200 ἦν δ᾽ ἔρις στρα- 
τηλάταις, οἱ μὲν πατάξαι πρόσϑε Πολυ- 
νείχη δορί, οἱ δ᾽ ὡς ϑανόντων οὐδαμοῦ 
νίχη πέλοι. Το. ΤΥ, 20 τὰ περὶ Πύλον 
ὑπ᾽ ἀμφοτέρων χατὰ χράτος ἐπολεμεῖτο, 
᾿Αϑηναῖοι μὲν περιπλέοντες, [Πελοποννήσιοι 
δὲ προσβολὰς ποιούμενοι. Νοηη. ΠΙΟΠΥ8. 
ὃ, 445 ἣν δ᾽ ἔρις ἀμφοτέρων ἑτερόϑρους, 
ὃς μὲν ᾿Αγχάτην χυδαίνων, ἕτερος δὲ χε- 
ρείονα Φαῦνον ἐλέγχων. Κνᾶρον ἢ 50,9,4.4. 

ν. 200. δὲ δαγογβαῖν πίθῦ. 512, 1078. 
Υ. 208. πρὸς βίαν πῖο 958, ὅ92, 672. 

πηα Ὑ. 212 πρὸς τὸ χαρτερόν. ἴῃ δη- 
αθγθὴ ϑίηηθ βίᾳ Υ. 18. 

γι 210. ΤΠοιηῖβ ππὰ (δδ ΘΥΒΟΠΘΙΠΘ ἢ. 
Πΐοτ ΜΟΙ 415 Εἰπθ Ρϑύβοῦ, τ ϑηγοπα Τη6- 
ΤηἾ5 βοηϑύ 61 ΑΘΒΟΠΎ]05 16 Ὀ61 Ἡρϑβιοα 
815. ΤΟΟΠίου ἀοὺ δᾶ οὐβομοίηΐ (πὴ Εἰη- 
σϑηρῸ (6. Ετπηθηϊάθη.) Αποὴῃ Υ. 8714 
Κα. ἃ15 στ] ἀΘ ΒΥ ΘΟ ΠΘ 4 ουβοῃθίηθη. )ἃ- 
ΘΘΡΘΩ 8110} ον σοὶ ροβοπαθυί (δέμη- 
ὭΘῚ Ζιι 56 6η βρη] ἸΠΒΌΘΒομθτθ (6. 
Ζυϑαΐ πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, ἀθῃ 
1181) ἀἅΠη 818. δἴηθ. ὈΪΟ556 {{πηΒ ΟΠ  θηρ' 
γ0 πολυώνυμος ΔΏΒΘΗΘΙ τηὔϑϑίθ ({Π 6067 
ἄθῃ Οομποίϊν βἴθηο Κυᾶρου Π, ὃ 47, 8, 
Α. 2. Βεὶ Ποβίοα θυβοπϑίηξ ΤΉ ΘΙΩἾβ. 818 
ΤοΟμΐον (ον ὔα (ΤΠθορ. 192. αὐτὰρ 
ἔπειτα Οὐρανῷ εὐνηϑεῖσα τέχ᾽ ᾿Ωχεανὸν 
βαϑυδίνην Κοῖον τε ἱΚρεῖόν 8’ Ὑπερίονά τ᾽ 
᾿Ϊαπετόν τε Θείαν τε Ρείαν τε Θέμιν τε 
Μνημοσύνην τε Φοίβην τε χρυσοστέφανον 
Τηϑὺν τ᾽ ἐρατεινήν.), Ῥτοιηοίποιβ ἈΡΘΥ 
αἰ. ΒΌΠ 05. δΦαροίπιβ ππα ον ΚΊγΙη616, 

ἫΝ δ. ὍΝ 
ΟΣ Ἐττὸ τς 
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τὸ μέλλον ἧ χραίνοιτο προυτεϑεσπίχει, 
ὡς οὐ χατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ χαρτερὸν 
χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας χρατεῖν. 
τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 
οὐχ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 21ῦ 
χράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 
ἐφαίνετ᾽ εἶναι προσλαβόντι μητέρα 
ἑχόνϑ᾽ ἑχόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 
ἐμαῖς ὃξὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 
χευϑμὼν χαλύπτει τὸν παλαιγενῇ Κρόνον 

τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ ᾿ αὐτοῖσι συμμάχοισι. 
220 

ὃ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 
χοαχαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἀντημείψατο. 
ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι 

΄ -" ’, ᾿ Ω 2 
γόσημα, τοῖς φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. 
ΑΔ ᾽ ΕῚ 2 δϑλγαι "3, ΕΣ ᾿) [4 

ὃ ὃ οὖν ἐρωτᾶτ᾽΄, αἰτίαν χαῦ᾽ ἥντινα 
αἰχίζεταί με, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

(Τμθορ. 807 ἸΚούρην δ᾽ ᾿Ιαπετὸς χαλ- 
λίσφυρον ᾿ῶὠχεανίνην ἠγάγετο Κλυμένην καὶ 
μὸν λέχος εἰσανέβαινεν. ἡ δέ οἱ"Ατλαντα 
χρατερόφρονα γείνατο παῖδα" τίχτε δ᾽ ὑπερ- 
χύδαντα Μενοίτιον ἠδὲ [Γρομηϑέα 54. 

Υ. 211. Τὲὰβ Ῥυάβθῃβ χραίνοιτο ΠΙΘΓ 
γῸ ἀοΥ Ζυκα π16 Υ, 11]. 

Ὗ. 212. οὐ -- οὐδὲ ---- δὲ, οἰ Ζίθτο 8 
δαγογβαίίν, το Υ. 921. πρὸς τὸ καρτερὸν 
(8 πριυΐγτιη 5. Β ΠΥ 150}, τῖθ Υ. 80. 
1)16 Ῥυὰροβίίοη. πρὸς νῖθ ΡΒΙΠοοΙ. 212 
ἢ μὴν ἢ λόγῳ πείσαντες ἄξειν ἢ πρὸς 

ὕος χράτος. --- χατ᾽ ἰσχύν νὶθ χαῦ᾽ 
. ἡδονὴν Υ. 260]. 

Υ. 218. δόλῳ [Ιἀϑδι 510} τηἱῤ ὑπερ- 
σχύόντας γϑΥὈ]η6η. 

Υ. 210. χράτιστα (485 προιυίιμη (65 
ῬΊΆΤΠ15. Μ]6 ἌΡΗ Απίρ, ὅ10 δεδογμιέν᾽ 
ὡς ἔοιχε τήνδε κατϑανεῖν. Κυῶροι 1. 
ὃ 44, 4, Α. 2, 1. ὃ 44, ὃ, ὃ τῶν παρ- 
εστώτων ΤΟΤΠῚ ὈΥΔΘβΘη ἐπ πὴ 16 Ασὶ, 1009 
ον ΟΠΟΥ χὰ (οΥ δυΐ ἄθιὴ ρθη Ὀθηπά- 
Ἰομθ Καββαπάντα βρὶ ἕπου: τὰ λῷστα 
τῶν παρεστώτων λέγει. 

Υ, 217. προσλαβόντι ψΘ]ΟΠοτα Υ̓ΟΥίΘ 
ΔΒΒΙΉΠ ὃ ΠᾶρΡΟΡΘη ἑἕχόντ᾽ ΜΘΙΟΠΘΓ 
Οαϑυθὺ Εἰη πη] ]ΟΠο  ΘΟΠ561 (δι 

Βὐπιοίαν βόρη. ΕἸ. 969 ἢ πάρεστι μὲν 
στένειν πλούτου πατρῴου χτῆσιν ἐστε- 
ρημένῃ, πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ 
χρόνου ἄλεχτρα ΠΕ στο υ σαν ἀνυμέναιά 
τε. Ἰυτῖρ. ΝΜ . 1291 δέδοχταί μοι παῖ- 
δας χτανούσῃ τῆςδ᾽ ἀφορμᾶσϑαι χϑονὸς 
χαὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐχδοῦναι τέχνα. 

ΠΑΌΘΝ ἴῃ Ρτοβᾶ, ψἱθ Ρ]αίο Ἴδη. Ρ. 17 
ἡ " " ΤΟΙ ΩΣ Ωῷ « , Ὰ ΨΒ, ἄλλο ἂν ἡμῖν τι ξυμβαίη ὑγιέσι τε τὰ 

ἃ. δὶ; 

σώματα εἶναι μᾶλλον ἢ νῦν χαὶ ἐν ϑα 
λάσσῃ κινδυνεύοντας χαὶ ἐν πολέμῳ σώ- 
ζεσθαι. αὐοτρ, Ὁ. 492 Β οἷς ἐξ ἀρχῆς 
ὑπῆρξεν ἢ βασιλέων υἱέσιν εἶναι ἢ αὐτοὺς 
ἐχπορίσασϑαι ἀρχήν. --- ΠΟ ᾿ᾶϑϑὺ 510} 
προσλαβόντι Διο ἀπΓῸ ἢ} τα Ὁ ἴῃ ΘΟΠΟΙ- 
Τπτὰ ΔΙ᾽ ΐα οὐ κιᾶτθῃ : --- Ζπ ἑχόντ᾽ 
ἑκόντι οἵ, Υ. 192. 

Υ. 219. Τάρταρος μελαμβαδής ν]θ 
χνεφαῖα τ᾿ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη Υ. 1089. 

Υ. 221. αὐτοῖσι συμμάχοισι πδ0ῃ θ6- 
Καηηΐον (ΟΠ ππιούϊοη τὶ Υ. 1047. --- 
ἐξ Πῖου ψὶθ Υ. 1509 πἰομῦ 56 ῃν γϑυβοῃῖο- 
46 γοὴ ὑπό, γὰρ Ρτοιηθίμοιιβ Υ. 92. αἱΨ 
1042 ρορυδιοη. (Πιοβον Οθθυϑιοῃ ἰδύ μοὶ 
ΔΕΙΚοττ 56 ῃν βοϊίρη. Κυᾶσου ὃ 52, 8, 4.2.) 

Υγ. 224, ΔΥο!ομθ ΒθζΖοι μη ηρῸ ἢ ἴδη- 
ἄθη ὙΠ᾿ Β6Π0η [ ἀθη (αὐϊίουκοη!ρ ὃ 
πὼς ἴθ᾽, Πθβ0ῖ0 αποιηοο. ϑορῃ. ΕἸ. 
912 1: εἰμί πως τῶν τῆςδε μύϑων. 

Υ. 225. ποιναί πἰουῃῦ Ὀ]ο585 δίγαϊθ, 
ΒΟΠΪΘγ Θἷπθ νὸχ τηθα 8, ψ|06 ΗΙΚκοί. Υ, 
620 εὐχὰς ἀγαϑάς, ἀγαθῶν ποινάς. 50 
βίθῃῦ ἃ ὄνειδος ἴῃ οτιίθη 6 [ΠῚ 
ΒΟΒ]Θομίθη δἴηπθ ἔπν, 541 χαλὸν γ᾽ 
ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμφίῳ, ΡῬΊιοθπ, 821 
Θήβαις κάλλιστον ὄνειδος, 

Υ, 2260. αἰτίαν καϑ' ἥντινα ψὶθ ῬΘΙΒ. 
Υ͂. 4 χατὰ πρεσβείαν οὺς αὐτὸς ἄναξ... 
εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. ΠΙΚοί, 885 πότερα 
χατ᾿ ἔχϑραν πτπὶ ἰηἰτη οἴ {1|5, οὐἷο 1ῃ 
Αορυθῦο8. οοιημηοία "ἢ 940 ταύτας ἑχού- 
σας μὲν χατ᾽ εὔνοιαν φρενῶν ἄγοις ἂν 
ΟΡοαἸοηΐοα. θΘμθνοΙθηταθ οὐ Πθὶ οαυιδϑᾶ, 
516}. οὶ ΤῊ, 819 πατρὸς κατ᾽ εὐχὰς δυσ- 
πότμους φορούμενοι. Ἂ 

ΕΣ 
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ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 
χαϑέζετ᾽, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα 
ἄλλοισιν ἄλλα, χαὶ διεστοιχίζετο . 290 
ἀρχήν, βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 
οὐχ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀϊστώσας γένος 
τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον. 
χαὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 
ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽, ἐξελυσάμην βροτοὺς 290 
τὸ μὴ διαῤῥαισϑέντας εἰς “Αἰδου μολεῖν. 
τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι χάμπτομαι, 

΄ Ἁ -“ 5 - - πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰχτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν. 
ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴχτῳ προϑέμενος, τυύτου τυχεῖν 
οὐχ ἠξιώϑην αὐτός, ἀλλὰ νηλεῶς 240 
ὧδ᾽ ἐῤῥύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσχλεὴς ϑέα. 

ΧΟ. σιδηρόφρων τε χάχ πέτρας εἰργασμένος, 
ὅστις, Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ 
μόχϑοις: ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 
ἔχρῃζον εἰσιδοῦσαά τ᾽ ἠλγύνϑην χέαρ. 
χαὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. ΠΡ. 

Υ. 228, Ζι πατρῷον ἐς ϑρόνον οἴ 
Υ. 201. 

νέμει. [)ὼ5 Ῥγᾶβθηβ ἴῃ (δ᾽ 
ἘγΒΒΠηρ πὶ Υ. 109. Μη Ρθϑοῃΐθ 
θη. 810} ἴῃ Ῥγοϑα πᾶπῆροη ἰΠΘὈΘ ρδηρ' 
γ0ΠῚ Αογὶϑύ Ζζ πὶ Ρτᾶβθηβ. ΤΠπο. 1, 98 
γο] Ραιβδηΐϊαβ: ἐλθὼν δ’ εἰς Λαχεδαί- 
μονα τῶν μὲν πρόςτινα ἀδικημάτων εὐ- 
ϑύνϑη, τὰ δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ ἀδι- 
χεῖν. ΥἹΙ, 89 χαὶ ἀναλαμβάνουσί τε τὰ 
ὅπλα χαὶ οἱ Συραχούσιοι αἰσϑάνονται καὶ 
ἐπαιώνισαν. ῬοΙβ. 861 ὃ δ᾽ εὐθὺς ὡς 
ἤκουσεν... πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυ- 
ἄρχοις λόγον. Ζυγ ὅδοιθ οἵ. Υ. 489. 

Υ. 290. Ζα διεστοιχίξετο οἵ, Υ. 484. 
Υ. 288, Αἢ οἴπθη βοῃπὸρ θυ βοημθη Δοί 

ἀΌγοἢ ομορίπηρ 815 ΝΙΟΠΐΒ ἰδύ Ὀ6Ὶ (6 Υ 
ΘΙ ἀμΙΒο θη ΑΠΒΟΠδιμιηρ' ΠΟ  Ζιι ἀθ ΚΘΗ. 

Υ. 284, χαὶ τοῖσιν. Τ)᾽6 ΑὙΤΌ ΚΘ] 8οἢ 
χαὶ δ΄ βοηβί Ὀ6Ὶ ἄθη ΤΥΔΡΊΚΟΥη (6- 
Ἰη ΟΠ 5 ΓΔ Υ ΔΟῸΠ ΠΟΙΠΘΥΒΟΠ ΘΙ ὙΟΥΡΔΠΡῸ, 
16 Ευμῃ, 1179 χἀμοί τε λυπρὸς χαὶ τὸν 
οὐχ ἐχλύσεται. (16 Εαχοη τϑᾶθη γῸΠ 
ΑΡΟΙ]]Ο, ΘΙ πον ἀθη Οτοϑὺ ἱππθη θηΐχίο- 
ΠΡ 111} ἈΥΠΡΟΥ ΠΠ|, ὃ δ0; 1,.Α. 8: 
ἘΡΘΏ80 τῷ Υ. 297. 

Υ, 280. ἐξελυσάμην ΘΙ γοη (61ὴ 
ΖΔυκάη ρθη, τῖθ Τὰπιτῖρ. Απάν, 818 ϑα- 
νάτου νιν ἐχλύσασ)ε. [)ὸΓ ηΠηϊν τηϊΐ 
τὸ ἀτοκὺ 4α5 Εθϑυ]αί ἀι5., Κυᾶρου ὃ 80, 
1, Α.1. Ἡοτοά. ν. 101] τὸ μὴ λεηλατῆ- 
σαί σφεας ἔσχε τόδε. Το. ΠΙ, 11 ὁ γὰρ 
παραβαίνειν τι βουλόμενος τὸ μὴ προέχων 
ἂν ἐπελθεῖν ἀποτρέπεται. ΑΘϑ0},. ῬΘΙ5. 
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290 ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ τὸ μήτε 
λέξαι ε Π, ἬΜΡΕ πάϑη. μα ΑΝ 
Νοραίϊοπ τὸ μὴ -- μολεῖν οἵ, ΚΥΡῸΓ 
ὃ 61, 1, 1. Ἐρομϑο Υ. 248. 

Υ. 2597, τῷ πδοὸμ ΠΟΙΠΘΙΒΟΠΘ πὶ (16- 
Ὀγᾶιοῃθ. Κυᾶρου Π, ὃ ὅ0, 1. Α. ὅ. 

Υ. 208, 0606 Γ 416586. εἰ παϊιηρ 5υ- 
ΠΟΙΥΤΊΘΙ ῬγαἸοαΐθ ἀαγοι μὲν ππα δὲ οἵ, 
χὰ Υ. 198, ΖυρΊΘΙοἢ Ῥθδοῆῃίθ τηϑη (ἃ5 
ΔριρΊηδᾶ. 

Υ. 289. ἐν οἴχτῳ προϑέμενος 580. υἱοὶ 
415. ϑέσϑαι ἐν οἴχτῳ, ἃ. ἢ. οἰχτείρειν ΟΠπ6 
ἄθη Βθρυ δ 65. ΝοΥΖρθ πὶθ ὅόρῃ. ΕἸ. 
1984 νῦν δ᾽ εὐλάβειαν τῶνδε προὐϑέμην 
ἐγώ, --- τούτου ΠΙΘΙ ΠΘΌΓΓΙΙΠΙ. 

Υ. 242, Μδμ υϑυρ]οϑίομθ (2, 205 σιδή- 
ρειόν γύ τοι ἦτορ. [[, 88 γλαυχὴ δέ σε 
τίχτε ϑάλασσα πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι. ᾿ΒΙΘΌ. 
δ. ΤῊ, 89. σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ 
φλέγων ἔπνει λεόντων ὡς "Αρη δεδορχό- 
των. Ορα, Κ᾿. ὁ85 χαὶ γὰρ ἂν πέτρου 
φύσιν σύγ᾽ ὀργάνειας. Τπθοοῖ. Χ, Τ 
πέτρας ἀπόχομμ᾽ ἀτεράμνω. ΤΊΡυ]]. 1, 
108 ἤθ0158: πὸ {πᾶ ϑιηΐ αἀἸ1Ὸ ῬΓΆΘΟΟΥ- 
αἴ ἴθυτο υἱποία πθῸὺ ἴῃ ἰθηθιὸ 5ἰαΐ {δὶ 
ΟΟΥθ 5110χ, ---- Ῥχοροιί. 1, 117, 29 58:1 
Ἰοὺ οὐ 8ᾶχο ραϊθηξίον 1Π1ὰ ϑίοδπο, δὶζ 
Ἰϊοθί οὐ ἴϑθυστο ἀπσῖου οὐ μα γθο. ᾿Εχ θ8- 
Ζρίοῃποί βοίθα ἄθὴ 5ἰο, πὶ ΗΙκοί, 958 
ἐχ χριϑῶν μεϑύ, 

Υ, 240. Μρην Βοίβρίθιο ἀθγ Απβ]88- 
81 ηρ᾽ (65. ὙΘΥΡΊιη βιι βίδηζίγιιτα χα Υ.. 17. 
χαὶ μὴν αἴααϊ --- οὐ γεγο ψὶ86 Ρτομι, 489, 
108. 
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[.ᾳ ἥμαρτες; ὡς δ᾽ 
- 

ἥμαρτες, οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 

ΌΧΙ 

υἡ πού τι προύβης τῶνδε χαὶ περαιτέρω; 
ϑνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρχεσϑαι μόρον. 
τὸ ποῖον εὑρὼν τῆςδε φάρμαχον νόσου: 
τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας χατῴχισα. 
μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 
πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὦπασα. 
χαὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι: 
ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐχμαϑήσονται τέχνας. 
τοιοῖςὸε δή σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν --- 
αἰχίζεταί τε χοὐδαμῇ χαλᾷ πόνων. 
οὐδ᾽ ἔστιν ἀὕϑλου τέρμα σοι προχείμενον ; 
οὐχ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν, πλὴν ὅταν χείνῳ δοχῇ. 
δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾶς ὅτι 5; 

200 

200 

260 
χαϑ' ἡδονὴν σοίτ᾽ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
μεϑῶμεν, ἀϑλου δ᾽ ἔχλυσιν ζήτει τινά. 

ΠΡ. ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 
ἔχει, παραινεῖν νηυϑετεῖν τε τὸν χαχῶς 

΄ 3 Ἁ μν π  ἷτ ἌΡΟΑ͂Ν ΄ πράσσοντ᾽, ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 260 
ἑχὼν ἑχὼν ἥμαρτον, οὐχ ἀρνήσομαι" 

Υ. 247. μὴ ἴῃ ἀοΥ Ἐτᾶρθ (ψὶθ 989) 
καὶ δ᾽ 00. 9, 

Ὑ. 250. ὕθθου ἐν Ῥοὶ γϑῦθη ον Β6- 
ψθρτηρ Κυῦᾶρου ὃ 68, 12,2, 80 Υ. 863. 
. 251. τὸ ποῖον: ΟΑ6Γ ΑὙἸἿΚ6] ψ]θ 

(ϑορῃ. ἘΠ. 611) ΟἸγιδιηποβίγα ἄπ )ου- 
ἴθι 465 Ρᾷααρορθη Φανοτεὺς ὁ Φωχεύς, 
πρᾶγμα πορσύνων μέγα α16 ΥοτίθΘ. [Ὁ] ΘΠ 
185898. τὸ ποῖον; ὦ ξέν᾽ εἰπέ. ἴῃ ἀθ6η 
Ττδοῃ. Υ. 78 ἱταρί ΗΎ11]05 α16 Μαυΐίου τὰ 
ποῖχ, μῆτερ; ὨδΔΟΠάθι αἶθθ6 ροίγαρτί 
Βαϊία ἄρ᾽ οἴσϑα ὃητ᾽ ὦ τέκνον, ὡς ἔλειπέ 
μοι μαντεῖα πιστὰ τῆςδε τῆς χώρας πέρι; 
ῬΙοβθη Θρυδοῃσο γδαοῃ Παὺ Ἡθυτηδηη το - 
ἄρ’ οὐκιαστέ δὰ ὙΊρ. τοῦ, 20... 6. ΑΤΈΚΘΙ] 
βίθῃν Ὀ61 ΕΥΑρΘ Ουίθυη ΤΠ ἴῃ ΒΘ ΖΘ πη ρ᾽ 
δαΐ οἴναθ νΟΥΠΟΥρΡΌΠΘμ65, ἄἀθβθθη ρ6- 
Πδῖι6 76 Βοϑἐπητηηρ 16π6 ΕὟΡ Υθύδη- 
Ἰά556}) 5011... Μαιπἃ ὃ 264, 4. 

Υ. 288. χαὶ τὰἮ Αηΐδηρ ΘΓ ΒΎΔρΡΘ 
ἋΟΥ γοΥαπαθσαηρ ψ16 Υ. 990. 

Ὑ, 9351. γε Οἴζου ἴῃ ἀογ Απίύμνοτί τηϊΐ 
ἘΟΚΌΠΟΚ δῦ α16 ΝΥοτίθ 465 ΕὙΡΌΠαΘΗ, 
δΔὰ5 ἀθηθη αἷθ6 Απίνοντί νϑυγο  ]ϑίδπαϊρί 
ΜΘΙΘΗ Τη155, ψιῸὺ 1460, 714, 991, -- 
ἀφ᾽ οὗ οχ Ουΐα8 81. Ὁ16 Ργὰροβι 0 
ὈΘΖΘΙομηού αἰ6 ὈΘΙΓΚοηθ [ΠἸβϑὸῃθ ψυῖθ 
Ἀρ, 1902 τλήμων οὖσ᾽ ἀπ’ εὐτόλμου 
φρενός. 50 Υ. 170. 

Υ, 2686. ο Καπι ἐφήμεροι 5001) ὙΟΥ ὃ 
Υ, 260. Ῥτοχηθίποιιβ Ὀθαϊθπί 5'0 ἢ) ἴῃ 

ΟΥ Απίμογί, ταϊῦ ΘΙΟΠΘΥ ΘΓ θη ΟἾΟΥ 
ἴπ αἷο Ηθαθ {Ἀ1Π{, ἀθββθ θη Ὑογρυμη8, 

ΜΘΙΟΠ65 ἄογ ΟἿΟΥ {γάμου ἴῃ ἀοΥ ἘΕὟΔΡΘΘ 
Ὑ. 195 ρϑογδιομί μαι πα ΘΓ 56|06Γ 
Δηροναπαν Παίίθ, 415. ο΄ οἰπθ Αὐβκαμῖ 
ἴῃ Αὐβϑιομῦ 5[61116. Υ. 221, 29. 

Ν. 257. ο [πάθη ψ]γ οἰπθ ΠΉΠΟΠΘ 
γεπαάσηρῦ γι]. Υ. 1788. 

Υ. 259. Ὁῖθ ϑίθι!αηρ νὺπ πῶς Μὶθ 
Υ. 41. οἵ, ϑορῃ. ΕἸ. 1480 εἰσορᾶτε ποῦ 
τὸν ἄνδρα; 142 σὺ δ᾽ ἧξας πρὸς τί; 
ΤΠροοΥ. ΧΧΙ, δ χαίρω πώς; ΡΙαἴο ΓΘΡ. 
11, 5617 ἢρέψονται.. .. τίνα τρόπον ; 

Υ. 261. καϑ' ἡδονὴν τῖθ χατ᾽ ἰσχὺν 
Ὑ. 212. Ζυαῃ ἀδαάδηκθη οἵ. Υ. 246 ἃ. 
198. Το ϑομοιαδὺ νϑυρϑίοῃς ἃ, 400 
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν. 

Υ. 208. ΑΘΠΗΠ ΟΠ ΝΥ μα σπρ ΠΟ ΠΟΘΡΉ. 
696 ἔξω κομίζων ὀλεϑρίου πηλοῦ πόδα. 
Ῥοῖβ. 98 δολόμητιν δ᾽ ἀπάταν ϑεοῦ τίς 
ἀνὴρ ϑνατὸς ἀλύξει; τίς ὁ χραιπνῷ ποδὶ 
πηδήματος εὐπετοῦς ἀνάσσων; Β0ρΡῇ. ΡὨ]- 
Ἰοοῖ. 1260 ἴσως ἂν ἐχτὸς πημάτων ἔχοις 
πόδα. Ευτ, Ηδτγδ80]. 109 ἔξω πραγμάτων 
ἔχειν πόδα. 

Υ. 204. Ζι νουϑετεῖν τηϊΐ ἀθῖη Αο- 
οὐβαίίν οἵ, Κυῦρου ὃ 40, 7, Α. 6. Ζυτῃ 
ἀθάδηκοη γρ]. Επιγ, ΑἸοοϑί. 1097 ρᾷον 
παραινεῖν ἢ παϑόντα χαρτερεῖν. 

γ. 200. ἑκὼν ἴῃ ἀοΥ Απδρποῖᾶ (ἀνα - 
φορὰ ἀσύνδετος,) τί Υ. 274, 898, 088, 
6094, 881, 894, 999. Κτῦρσοι ὃ ὅ9, 1, 
Α. 8, ὕδρθον 485 Αϑυπάρίοῃ. Ὀθὶ ἰθμΐ- 
ἴθπ ΑἸἤογάθυτιησθη πηα Υ̓ ΘΓΒΙ ΠΟΥ ΡΘΗ. 
οἵ, Κυῦρου ὃ ὅ9, 1, 4.8: 
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ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὑρόμην πόνους. 
οὗ μήν τι ποιναῖς γ᾽ φόμην τοίαισί με 
χατισχνανεῖσϑαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις, 
τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 210 

ἱ χαίτοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ᾽ ἄχη, 
πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας 
ἀχούσαϑ᾽ ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 
πείϑεσθϑέ μοι, πείϑεσϑε, συμπονήσατε 
τῷ νῦν μογοῦντι, ταὐτά τοι πλανωμένη 210 
πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιζάνει. 

ΧΟ. οὐχ ἀχούσαις ἐπεϑώῦξας 
τοῦτο, ΠΙρομηϑεῦ: 
χαὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ χραιπνόσυτον 
ϑᾶχον προλιποῦσ 280 
αἰϑέρα ὃ’ ἁγνὸν πόρον οἰωνῶν 
ὀχριοέσσῃ χϑονὶ τῇδε πελῶ" 

Χ χ Ὁ Δ , 
τοὺς σοὺς ὁξ πονοὺς 

χρήζω διὰ παντὸς ἀχοῦσαι. 

ΟΚΒΑΝΟΣ. 

ἥχω δολιχῆς τέρμα χελεύϑου ᾿ 
διαμειψάμενος πρὸς σέ, Προμηϑεῦ, 28ῦ 
τὸν πτερυγωχῇ τόνδ᾽ οἰωνὸν 
γνώμῃ στομίων ἄτερ εὐθύνων: 

Ὗ. 2017. ηὑρόμην ψ|0 ἐπηύρου Υ͂. 28. 
Ὗ. 208. Αὐἰα!]θπα δύ ον Αὐοιβδίϊν 

με. Ῥοοῖ οἵ, Ν, 209 οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐμέ 
φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς. Υ, 801 
οὗ μέ τι φημι μεϑησέμεν οὐδ᾽ ἡἠβαιόν. 
Ἡδτοα. 1, 84 ΙΚροῖσος ἐνόμιζεν ἑαυτὸν 
εἶναι πάντων ὀλβιώτατον. ὑπν. ΑἸο, 64] 
χαί μ’ οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυχέναι. 
50. Βθ|υδύ θ6] δοχῶ ἴῃ ἦθν Βραθαυίαιηρ' 
δ] θη, Βόρη. ΕἸ. 410 πιχρὰν δοχῶ 
με πεῖραν τήνδε τολμήσειν ἔτι. 

Υ. 209. πεδάρσιος ἃοΠΊ50ῃ [ μετάρ- 
σιος, 16 Υ, 110. οἵ. πρὸς πέτραις ὑψη- 
λοχρήμνοις Υ͂. 4. 

Υ. 210. Ζχ 58088 οἷ, Υ. 2 . 20. 
Ύ. 2171. τὰ παρόντα νὶο Υ͂. 20, 417, 

98. ϑ10, 471, 9171, 1000. 
Υ. 212. Τὺ ϑομο!αδί Ὀουπθυϊί ἴθ] η: 

βούλεται γὰρ στῆναι τὸν χορόν, ὅπως τὸ 
στάσιμον ἄση. 

Υ. 215. ταὐτὰ οοάθιῃ τηοᾶο, ψὶθ ΚΌΡΗ. 
Οϑα, ΤΎν. ὅ19 ἄρχεις δ᾽ ἐχείνῃ ταὐτὰ 
γῆς, ἴσον νέμων; [ γΆ0 106 (ἀθάδηκο 
ΗΙΚοί. Υ. 82. ἄναξ Πελασγῶν, αἰόλ᾽ ἀν- 
ϑρώπων χαχά, πόνου δ᾽ ἴδοις ἂν οὐδα- 
μοῦ ταὐτὸν πτερόν. Ϊῃ οἴποιη Εγαριηθηΐ 
(2609 ἃ]. Πογ.) ψἱγὰ (85 χαχὸν 8418 πο- 
δῶχες ὈοΖΘΙΟΠηθί. 

Ὑ. 2176.ἁὈ. Πῖ6 ίθι!απρ πρὸς ἄλλοτ᾽ 
ἄλλον σὶρ Υ. 102. Ζυμι (ἀράδπκθη υρ]. 
᾿ὰγ. ΑἸο, 904 συμφορὰ δ᾽ ἐτέρους ἑτέρα 
πιέζει φανεῖσα ϑνατῶν. Ηδρτο. ἴατ, 61] 
παρὰ δ᾽ ἄλλον ἄλλα Μοῖρα διώχει. 

Ὑ. 211. ἐπιϑωΐσσειν ΠΙΘΓ ἰῃ οὐνᾶβ 
ΔΘ ΘΥΘα Θ΄ηηθ 415 . 19. ἘἸΘΘΉΠΟΙ 
ΜΠΠ0. 65. 0 Ἃἃθῃὴ ΨΦΆρο) φϑργδποῃΐ, 
ΜΘΙΟΠΟΥ αἰθ. Ἡπηᾶρ ποίχί, οἵ, Υ. 899. 

Υ. 219. χραιπνόσυτον νίθ Υ΄. 182 χραι- 
πνοφόροι δὲ μ᾽ ἔπεμψαν αὖραι. οἵ, Ζὰ 
Ὑ 710: 

Υ. 281. ἁγνὸν πόρον νὶθ ἁγνὸς οὐρα- 
νός ἵταρτῃ, )4η. 4ὅ5. θη] ]Οηθ8. χὰ 
Υ. 88. 

Υ. 282, πελῶ (85 Επθαση 0} πε- 
λάζω ϑοριι. ΡΒ. 1149 φυγῇ μ' οὐχέτ' 
ἀπ᾿ αὐλίων πελᾶτε, 

Υ. 288. διὰ παντός δάνξριθ 10} ψὶθ 
διὰ τέλους Υ. 218. 

Υ, 284. Ζα ἀΐθβθηὶ ϑυβθ ἰθϑθῃὴ ὙΠ 
ψΙΘἀθυτιηι οἷπθ ἰθίηθ Βοιηουαηρ 08 
ΒοΠοΙαδίθῃ ; χαιρὸν δίδωσι τῷ χορῷ καϑ- 
ήκασϑαι τῆς μηχανῆς ᾿Ωὠχεανὸς ἐλθών. 

Υ. 280. δολιχῆς. . . κελεύϑου νψ]θ 
μοὶ Ποιπον Θὰ. ὃ. 898 δολιχὴν ὁδόν. 

γ. 287. 80. Πρίιδδὺ 95. 61 ΠΟΙΟῚ ὕθὴ 
ἄθη Βοι ἴθ ἀον Ῥμδακρῃ, ὃ, Θ69 οὐ γὰρ 

᾿ 
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ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἴσϑι, συναλγῶ. 
τότε γάρ με, δοχῶ, συγγενὲς οὕτως 
ἐσαναγχάζει. ὑπ ας Σ 

ΕἾ χωρίς τε γένους οὐχ ἔστιν ὅτῳ 
Ν μείζονα μοῖραν νείμαιμ᾽ ἢ σοί. 

γνώσει δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽ οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι φέρε γάρ 
σήμαιν᾽ ὅτι χρή σοι συμπράσσειν" 
οὗ γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς ὡς ᾿Ωχεανοῦ 
φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι. μὲ 
ξα, τὶ χρῆμα χαὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 
ἥχεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας, λιπών 
ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα χαὶ πετρηρεφῆ 
αὐτόχτιτ᾽ ἄντρα, τὴν σιδηρομήτορα 
ἐλϑεῖν ἐς αἴαν; ἢ ϑεωρήσων τύχας 
ἐμὰς ἀφῖξαι χαὶ συνασχαλῶν χαχοῖς:; 
δέρχου ϑέαμα, τόνδε τὸν Διὸς φίλον, 
τὸν συγχαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, ὁθὸ 
οἵαις ὑπ᾽ αὐτοῦ πημοναῖσι χάμπτομαι. 

290 ᾿ 

29ὅ 

ΠΡ. 
αν 

ἣ 900 

Φαιήχεσσι χυβερνητῆρες ἔασιν, οὐδέ τι 
πηδάλι ἔστι, τάτ᾽ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν, 
ἀλλ᾽ αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ φρένας 
ἀνδρῶν. --- Τ)ὰ5 οί γνώμη δδδ᾽ 510} 
ΒΙΘΥ ὙΘΥΒΟΠθάθη δι [} 580. Α15. 5110’ 
ΜΘΥάθη αἴ6 ΟΡ] Ὀ6Ὶ ΘΟΡΠΟΟΙο5. ἴῃ (ΘΓ 
Ε]θοίγα Ὀθζθίοῃποὶ (Υ. 1001 τούς ἄνωϑεν 
φρονιμωτάτους οἰωνούς.) Μίαῃ γοΥΡΊΘ 06 
ἄτερ γνώμης Υ͂. 450. 

Υ. 288. πτερυγωχῇ πῖθ Ν,, 62 ἴρηξ 
ὠχύπτερος, --- δὲ ΠΟΥ ρΘΌγδιοη 10 
Υ. 182. 

Υ. 289. τὸ συγγενές --- ψὸ [Δπ66ῃ 
ΜΓ αἀἀ5 νΥοτέ βομοη ἢ ΠΟΥ βιιϑίδη 5.0 ἢ 
σο γος "Ὁ δοχῶ ΠΙΘΙ ΘΙ ΠΡΌΒΟΠΟΌΘη 6 
ΨΟΥΠΘΥ ἴσϑι. 

Ν. 291, ΤοῚ ὈΙοδθθ Ορίϑεν πὶ Π6]ἃ- 
ἐἰνβαίζθ ψῖθ ΟΠοθρῃ. 1172 οὐχ ἔστιν ὅστις 
πλὴν ἐμοῦ κχείραιτό νιν. Επγ, ΑἸΙο, 117 
οὐδὲ ναυχληρίαν ἔσϑ᾽ ὅποι τις στείλας 
δυστάνου παραλύσαι ψυχάν, ΑἸο. ὅ2 ἔστ᾽ 
οὖν ὅπως Αλχηστις εἰς γῆρας μόλοι: 
ΘΌΡΗ. ῬΏΠ, 6096 οὐχ ἔχων βάσιν οὐδέ τιν᾽ 
ἐγχώρων καχογείτονα, τηρὶ ᾧ στόνον ἀπο- 
χλαύσειεν, Οδα, Οο]. 1112 καί τίς ποτ᾿ 
ἔστιν ὅν γ᾽. ἐγὼ ψέξαιμί πὸ ΠΩ Χ Χ ΤΠ 
848 ὡς οὐκ ἔσϑ᾽ ὃς σῆς γε κύνας χεφα- 
λῆς ἀπαλάλχοι. Τλατην ὙΘγο] Θ᾽ Π6. ΤηΔΠ. 
ΒίΘΠΠοη πὲ Οθα, Οο]. 1107. ὅρα χατ’ 
ἤλργος εἴ τις ὑμῖν ἐγγενὴς ἔσϑ᾽ ὅστις ἄν 
σοὺ τοῦτο προσχρήζοι τυχεῖν. Απίρ', 912 
οὐχ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅστις ἄν βλάστοι ποτέ. 
Ἡργτηδπη (αα ΑἹ. γ. 1200) οΥ γι τιηβο 10 
0116: ΠῸμ οϑὺ οαἱ Ρ]5. {το Υΐπη, 1, 6. 

οἱ π16 Ρ]π5 {ΠΡ το γΘ ραίθα, γῦρον Π, 
ὃ 84, ὃ, Α. 8. 

Υ. 292. νρὶ. βόρῖ. Τυδο, 1288 ἀνὴρ 
ὃ δ᾽ ὡς ἔοιχεν οὐ νέμειν ἐμοὶ φϑίνοντι 
μοῖραν θἼΡθγ6 ατιοά ἴὰ5 οϑί, ἀθθῖῖ8, ρτδο- 
5.816, 

ν. 2995... ὡς ἔτυμ᾽ 80. ἐστί: ΚΥΙΡῸΡ 
ὃ 62, 1, Α. 4. 

Υν. 294. γάρ Ῥο6Ὶ ἄθιη Πηρθγαίν ψ]6 
Υ. 211, 294, 451, 184, 1)85 φιγοῖϊίθ γάρ 
οἸθθῦ θη ανπηὰ 465 (ἀθδηκθηβ ἃη. Π6] 
ψΘΙΟΠΘὴ (85 ουβίθ βίθῃΐ, ψῖθ Υ. 989. 

γ. 296. ᾿Ωὠχεανοῦ --- [)5. ΠΟΙΏΘΗ Ρ]Ὸ- 
ῬτΪατη θα μα 80 ψὶθ Θά, 0]. ἴῃ ἀθυβ ρθη. 
ὙΝεπάπηρ' χοὔποτ᾽ ()ἰδίπουν ἐρεῖς ἀχρεῖον 
οἰχητῆρα δέξασϑαι τόπων. ΑἸ. 98 ὥστ᾽ οὔ- 
ποτ᾽ Λἴανϑ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμιάσουσ᾽ ἔτι. ΤΎΔΟΙ.1 69, 

Υ. 801. 16 ἄντρα 815 ΥΟΠπιιηρ' (65 
ΟΚΘδΠΟΒ. ΒΟ ΠῸη {γ ΠΟΥ οὐ ἃ Ππηΐ. τὴν σι- 
δηρομήτορα ψί6 μητέρα ϑηρῶν Θ, 47. 
υητέρα μήλων 1, 419 τἀπὰ ΑΘΠΉ]ΠΙΟΠ 65 
61 ἨΟΙΊΘΥ. 

Υ. 804. τὸν Διὸς φίλον ὕθθοτρδηρ' 
γ0Π (6᾽ αΥ θη ῬΘΥΒΟῚ. ΖῈΓ Θὐβίθη 10 
ΟΡ. Τυϑοῃ. 1080 ὁρᾶτε τὸν δύστηνον, 
ὡς οἰχτρῶς ἔχω. 1]. Χ, 89 γνώσεαι Ατρε- 
ἴδην ᾿Αγαμιέμνονα, τὸν περὶ πάντων Ζεὺς 
ἐνέηχε πόνοισι. διαμπερές, εἰς ὅχ᾽ ἀὐτμὴ 
ἐν στήϑεσσι μένῃ χαί μοι φίλα γούνα 
ὀρώρῃ. Οα..Π, 40 οὐχ ἑχὰς οὗτος ἀνήρ, 
ὃς λαὸν ἤγειρα. 

Υ. 807. [6 Βοιποιαδὺ Ὀθηπθυκί σχό- 
πῆσον τὰ τῶν ῥητόρων χαλὰ παρὰ πρώ- 
τοις εὑρεϑέντα τοῖς τραγικοῖς, 850. Βαρὺ 
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ΩΚ. ὁρῶ, Προμηϑεῦ, χαὶ παραινέσαι γέ σοι 
ἔλω τὰ λῷστα, χαίπερ ὄντι ποιχίλῳ. 

γίχνωσχε σαυτὸν χαὶ μεϑάρμοσαι τρόπους 
γέους" γέος γὰρ χαὶ τύραννος ἐν ϑεοῖς' 810 
εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς χαὶ τεϑη γμένους λόγους 
ῥίψεις, τάχ᾽ ἄν σου χαὶ μαχρὰν ἀνωτέρω 
ϑαχῶν χλύοι Ζεύς, ὥστε σοι τὸν νῦν χόλον 
παρόντ᾽ ἄμοχϑον παιδιὰν εἶναι δοχεῖν. 
ἀλλ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽. ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 816 
ζήτει. δὲ τῶνὸς πημάτων ἀπαλλαγάς' 
ἀρχαῦ ἴσως σοι φαίνομαι τε τάδε’ 
τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν φηγόρου 
Ἰλώσσης, Προμηϑεῦ, τἀπίχειρα γίνεται. 
σὺ δ᾽ υὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴχεις χαχοῖς, 820 
πρὸς τοῖς παροῦσι. δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλεις" 
οὔχουν “ἔμοιγε χρώμενος διδασχάλῳ. 
πρὸς χέντρα χῶλον ἐχτενεῖς, ὁρῶν ὅτι 
τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος χρατεῖ. 

ΔΘ ἋδΥ ΒομοΙδϑὺ σὰ ϑορί. 405 πάνυ 
ῥητοριχὸς ὁ Αἰσχύλος. ΠαΡΌΘΥ ΤΠΘῊΓ ἴῃ 
ΘΓ ΑὈΠΔΠΟΙ Ηρ γορ ΤΙΘΟΠΠΟΥ, ἦθ δγΐθ 
ΑΘΒΟΥ] γποίουϊοα. Οὐγ]88 ὀρ απδθ 
1807. --- χαὶ --- γε ΜΘ Υ. τὸ α. 991. 

Υ. 803. καίπερ ὄντι ποιχίλῳ:- Εἶπθ 
ἈΒΉΠΟΠ6 οπάυσηρ 1. ἃ, ὃττ πὸ Ὑυ!- 
Ο8 ἢ ἀυδβουΐ μητρὶ δ᾽ ἐγὼ τ παράφημι χαὶ 
αὐτῇ περ νοεούσῃ πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέ- 
ρειν ᾿Δίῖ. 

Ὑ. 810. ΑΙἹΒ ΠΘΌΘΥ ΗρΥβΟ ΘΓ σπγ8 
Ζθι5 50Π0η ΠΟΙ ὈΘΖΘΙΟμποί. οἵ, Υ. 
9565 νέους ῬΓΟΙΘΡ ΒΟΒ. 

Υ. 812. ῥίπτειν σοη )ιοτίθῃ σπῖίθ Υ. 
912. ΑΘΠΠΠΟΙ αογ Αὐπιϑάστοκ 516Ό. οι. ΤῊ. 
449 εἰς οὐρανὸν πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυ- 
μαίνοντ᾽ ἔπη. 

Ὑ. 8117. ἀρχαῖα ψῖθ Οἷο. ῬὨΠ. 1 πο- 
ΕΠσΊτηιι5. ἰδία οἵ ὩΪμηβ δηίίαα οὐ βίαϊία 
ΑἸ ΟΙπηιι8. 

Ὗ. 818. Ῥρυβθὶθθ ἀράδηκθ ἰπ ἈΠάΤΘῚ 
νοπάμσηροη Υ. 821 α. 820. --- ὑψήγορος 
(οἵ. Ὑ. 860) Ὀδ6ὶ Ηομποὺ ὑψαγόρης. 

Υ. 519. τἀπίχειρα ψῖθ ϑορῃ. Απί, 819 
οὔτε τῷ ἐπίχειρα λαβοῦσα. 

Ὗ. 8.20. {608 αἷθ Αὐβ]αβϑιιηρ 465 
ὙΘΙΌΪ 5 Ὀ5ίδη νυ] 5ἰθη6 χὰ Υ. 17 Κυᾶρου 
δ 602, 1, Α. ὅ. 106 ΠΙΘΥ ροογδιοηίθ 
ΝΥ οπάσπηρ' Διο ἢ Ὀ6Ὶ ΞΟΡΠΟΟ]65 Απίϊρ, 472 
εἴχειν δ᾽ οὐχ ἐπίσταται καχοῖς. ταπεινός 
(μα 1}1115) Ππαθί [0 οὶ ἄθη ΑἸέθη βοηβί 
ΠῸΓ ἴπὶ (Δ 6] ηθη Θἴπηθ. Ν δὶ ΡΙαΐο 
Βηαοί 65. 50 δῇ δἷπϑὺ το ΚΓ ]ρθ ἢ 
Θ.6110 τὴ στο 5ίηπθ, (16 Ἰορῖθιι [Υ͂, 
8, Ρ. 18 ο(, Βίροπί.) ουί βαρί ΡΙαΐο, 

ἀ455 οὐ ἀογ Απΐδπρ', Μεθ πὰ Ἐπᾶθ 
γ0η ΑἸΙΘπὶ ἢδί, βϑθίπθῃ ρυδάθῃ ὙΥϑρ' ἔοτί- 
Βεπί, ἱπάθμι ΕΓ βθἰηθηη ἤΘβθῃ ΘΘΙηᾶ85 
ΘἰηΠο σᾶηᾶθ]ῖ. [ΙἢπΔ [ο]ρὶ ΔΌΘΥ ἱπη ΠΟΥ 
αἴθ. ὈΙΚο, αἴ αθυθοῃ!ρ κοί, 415 ΒΕ ἀοῃουίη 
ἋοΥ [6 οΥἰγοίπηρθη (65 φρο! οηθη Ο6- 
βϑίζθβ; ὑπ Μ6Ὶ ρ] ΠΟ 56] 10 που θη σ1}], 
ΤοΙρί ΒΓ ἴπ θοιηαίῃ, ΜῸ}] σθογάποξ, 
θη Οοροηβαίζ ὈΠαοὲ ΟΝ ΤῈ 
ΘΙ ΠΘὈτηρ, (5 ἐξαρϑείς. 80. Κοιηχαΐ 
(45 υογύ βρϑᾶϊυ. ποοὺὴ θἰηπη] συοῦ οὶ 
οἰπθιὴ ΘΟΒΥ βίο] γ Ὀδὶ ἀθπὶ 85 ρ]δίο- 
ΠΙβοῆθ ΕἸθιηθηῦ γογναϊ οί, Ὀθὶ Ῥ]αΐδγοῃ 
(8. 56 Γἃ Π]ΠΏ]η158 Ὑἱηαϊοΐα, ἀρ. Π|, ͵Ὸ ΘΓ 
815. ἀθῃ Ζπθοῖκ ἀθὺ ρος] ἤθη δίγαΐθη Ὀ6- 
ΖΘΙοΠποί, 855 αἴθ ὅθϑὶθ Ὀββθοπηθη πη 
ἀθηη ας ῃϊρ ἀπα ΥῸΠ Οοἰζοδἔαγομ αὐτὰ }}} 
ΜοΓάθ, σύννους καὶ ταπεινὴ καὶ χατά- 
φοβος πρὸς τὸν ϑεόν. (Πατδιξ τΤηΔοῆθῃ 
Δα που Κβᾶτη ὙΠΟΙΙΟΚ, ΤΘΠγΘ γῸΠ ΑΘΓ 
ϑύηαο, Ὑ. Αὐῇ]. 5. 48. ΝρδηᾶοΥ, ψῖδ- 
ΒΘΏΒΟΠ, ΑΌΒΔΠΑΙ. 5, 182 στὸ ἀθγ Ηθγϑιβ- 
ΘΘΌΘΥ Ψψδοοθὶ διυῖΐ πῆβοστθ 8.616 ἢϊη- 
γγοὶβί. 

Υ. 821. οὐδέπω --- οὐδέ --- δέ τῦὶθ 
ΨΕΝΩΤΘΞΣ 
ἮΕΝ πὸ “παρόντα ψ]6 Υ. 20. 
Υ. 829. πρὸς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς 

νὰ 5. ΒρΓ ΟΠ ὀγ ΠἸ0ἢ πρὸς κέντρα λαχτίζειν 
Ὠΐθ58. Ἀρ. 1024. πρὸς χέντρα μὴ λά- 
χτιζε μὴ πταίσας μογῇς. ΠΥ Αὐβάπιοις 
ἰδὲ ἀπγοῖ αἷθ Ἀροδίοἰ μοδο ίομυίο ασς δ) 
διοἢ. δὶ 5 οἰπρθὔγροσί. 

Υ. 824, Ῥίοβοη αἀθάδπκοη ἴα μάθῃ ΜΓ 
ΒΟΠΟῚ {ΓΠΘΙ, 
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χαὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι χαὶ πειράσομαι ϑώ0 
ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων. 

Ἁ ) [«  - π δ᾽ » λ ’ " 

σὺ δ᾽ ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβροστόμει. 
ἢ οὐχ οἷσϑ᾽ ἀχριβῶς, ὧν περισσόφρων, ὅτι 
γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται; 

- ΄ , -Ὁ 

ζηλῶ σ᾽ ὁὀϑούνεχ᾽ ἐχτὸς αἰτίας χυρεῖς, 
πάντων μετασχὼν σύντετολμηχώς τ᾽ ἐμοί. 

ΠΡ. 880 
,, 

χαὶ νῦν ἔασον μηδέ σοι μελησάτω. 
πάντως γὰρ οὐ πείϑεις νιν’ οὐ γὰρ εὐπιϑής. 
πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μή τι πημανϑῃς ὁδῷ. 

ὯΚ. 
-Ὁ υ] Ν ’, Α ς - Ψ 

πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς" 880 
ἢ σαυτὸν: ἔργῳ χοὺ λόγῳ τεχμαίρομαι. 
δρμώμεμον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσῃς" 
αὐχῶ γάρ, αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοί 
δώσειν Δί᾽ ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων. 

ΠΡ. 

Υ. 826. ἐὰν ΠϊοΓ σὶρ Υ, 172 γλαυχι- 
όων δ᾽ ἰϑὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ 
ἀνδρῶν. Ευγ. Απάτ, 44 δειματουμένη δ᾽ 
ἐγὼ δόμων πατρῴων Θέτιδος εἰς ἀνά- 
χτορον ϑάσσω τόδ᾽ ἐλϑοῦσ᾽, ἤν με κωλύσῃ 
ϑανεῖν. [Ι͂ῃ ἀθΥ56]06η Βοαθαίΐαπηρ' εἰ Ψ', 40 
αὐτίχα χηρύχεσσι λιγυφϑόγγοισι κέλευσαν 
ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν. εἰ πεπί- 
πον ἐεήλείδην. ἵὰ 408 ᾿ μὲν ἀντίος 
ἤλυϑε γούνων, εἴ πως εὖ πεφίδοιτο λαβὼν 
χαὶ ζωὸν ἀφείη. Κτυᾶροτ ὃ 68,1,1, Α. 10, 

Υ. 827. λαβροστόμει ψῖ6 μύϑοις λα- 
βρεύεαι, λαβραγόρην ἔμεναι Ψ', 478, 

Υ. ὃ. 8 ἀχριβῶς ᾶδϑύ 510} δι σγοῖ- 
Β0Π]6άθπθ δ οἶδ υϑυθὶ πάθῃ. 

Υ. 829, προστρίβεται ψῖΘ ῬοΙβ. 181] 
ἀλλ᾽ οὐ χκαχὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει. 
Ἀρ᾿ 896 πόλει πρόστριμμ.᾽ ἄφερτον ἐνϑείς. 
ΓΝ θη αν οἵ. Κυῖρον ὃ 48, 1], 

Ὑ. ὅ890 ζηλῶ ψῖθ Ῥοβ, 712 νῦν τέ σε 
ζηλῶ ϑανόντα. ΤΉΘοΟΟΥ, ΠΠ, 49 ζαλωτὸς 
μὲν ἐμοὶ ὁ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων 
᾿Ενδυμίων, ζαλῶ δέ, φίλα γύναι, ᾿Ιασίωνα, 
- ὁϑούνεχα ἃι8 ὅτου ἕνεχα Θοηἰϊδίδηά θη. 
ὕδθΌθν χυρεῖν οὔπθ Ραδγίίοῖρ οἵ, Κυᾶρϑι 
00; 4,.Ἁ. ὃ. 

Υ, 892. ἔασον οἰπθ Ο]θοί ψὶθ ὅορῇ. 
Ο6α. 60]. 899 ὅταν μάϑῃς μου, νουϑέτει, 
τὰ νῦν δ᾽ ἔα, --- γὰρ ΠΙοΥ ψῖο Υ, 294. 

Υν, 888. ἴῃ Ῥυᾶβθῃβ οὐ πείϑεις Ἰϊορί 
Θἴτναϑ Ζυυθυβ ΟΠ Π]ΟΠ65, 16 61 ΤΠ ΘοοΥζ 
ΥΙ, 22 οὐ τὸν ἐμὸν τὸν ἕνα γλυχὺν ᾧπε 
ὅρημι ἐς τέλος, ϑορῃ. ΡΗΙοοί. 1252 ἀλλ᾽ 
οὐδέ τοι σῇ χειρὶ πείϑομαι τὸ δρᾶν ψοζτι 
Ἡρττηάπη αἷθ᾽ Εγκίἅττιηρ σἰθού χαρὰ δά 
οἰἴθοϊομοιη δαίηθί, ἰπᾶθ τἸαϑητὶ ΠΟ ὁ0- 

δὰ ᾿ ) - 55 - ΄ 
τὰ μέν σ᾽ ἐπαινῶ χοὐδαμῇ λήξω ποτὲ" 
προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. 

840 
ἢ 

ἀτὰρ 

ἄδη. Ἐπ. Ξ.ΡΡ]. 1068 ἀλλ᾽ οὐδέ τοί 
σοι πείϑομαι δρώσῃ τάδε. Ζα ἄθῃ ὙΥοΥ- 
θη. οὐ γὰρ εὐπιϑὴς νρ]. ΄. 86. 

Υ, 884. πάπταινε νῖο Υ. 1094. Ὑο- 
της ἰδὲ αὐτὸς σι νϑυθΙΠ6ῃ ἢ 

Υν. ὃ8ϑ88ὅ. Μδῃ μὐϊζθ 510 Ὀθὶ τοὺς πέλας 
85 ἀ6η Οἢ 5 ΠΟ Πθη ΒΘρΤ ἀθ5 Νομβίθῃ 
σὰ ἀθη θη ; 65. δύ ἀδ556106. ψίθ τοὺς ἀἄλ- 
λους. (ϑορῃ, Απίρ. 478 οὐ γὰρ ἐκπέλει 
φρονεῖν μέγ᾽ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.) 
π- ὅὸ βίθῃϊβ 685. ρυϑάβθχι [ἅν ἐμέ Ξορἢ. 
ΕἸ. ὅ80 εἰ δέ σοι δοχῶ φρονεῖν χαχῶς 
γνώμην δίχαιαν σχοῦσα, τοὺς πέλας Ψέγε. 
φρενοῦν νὶθ ἀρ, 1183 φρενώσω δ᾽ οὐχέτ᾽ 
ἐξ αἰνιγμάτων. ΟἿ. 110 εὖ τοῦτο κἀφρέ- 
γωσας οὐχ ἥκιττά με. 

Υ, 896 ἔργῳ κοὺ λόγῳ οἷπ Πϑπῆρου 
ἀδρθηβαΐζ τὶθ 1080. [{606Γ ἀᾶ5 Αϑγῃ- 
ἀδίοῃ 5. Κυῦᾶρογ [1], ὃ 59, 1, Α. 1. 

Υ. 8898. αὐχῶ γάρ, αὐχῶ. οὗ, δὰ Ν.266. 
Υ. 840. Ζιυ τὰ μὲν ογπαγίοί τη οἷ 

δὲ, {0ὈΠ]ρΡΘῊ5 ἰϑϑύ 510ῃ τὰ μέν σ᾽ ΔΟἢ 
4185 τὰ μὲν σὰ δυϊίαθδοη, ἀθηπ (85 ῥτὸ- 
ΠΟΙΊΘῚ ΡΟΒΒΘΒΒΙ ΠῚ 1Π| ΠΘαΪῸ τηϊύ ἀ61η 
ΑΥΠΚΟΙ βίην πο βοϊίθῃ ἃπδίαϊθ (65 
ΡΙΌΠΟΙΠΘΙ ῬΘΙΒΟΠΑ]86, Μ]6 ΡΊ]αίο ροϊἶ. Ρ. 
104 τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν ἂν προϑυμίας ἐλ- 
λείποι 5ἰαί ἐγώ. 80. 5ίθῃηξ τὸ ὑμέτερον 
δαί, ὑμεῖς Ἡοτοά. ΥΠ]|, 140, 1. τἀμὰ 
βίαϊς ἐγὼ Ετπιτ. Απατν, 252 τί σεμνομυϑεῖς 
χεὶς ἀγῶν᾽ ἔρχει λόγων, ὡς δὴ σὺ σώ- 

ὧν, τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ σωφρονεῖ; (Δα 15 
δ᾽ 285 πι ὃ 466.))Ὑ Ζυγ Βυρδησιιηρ' ἀθᾷ, 
Ῥαγοῖὶρ5. σὰ λήξω οἵ, ΚΥᾶρον ὃ ὅ6, 16, Δ. 
᾿Επαινεῖν ψῖγα νοὴ ἄθη Οτίθοιιθη Ὀθ80η- 
ἄθγ5 Ὀ6ὶ ἀοΥ Ανοίδιιηρ οἰποὺ ΘΒ δὲ 
θορυϑιιομῦ, ὙΌ5Π8}0 65. γὸη θα Οἰτϑη-. 
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υηδὲν πόνει: μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 
ἐμοὶ πονήσεις, εἴ τι χαὶ πονεῖν ϑέλοις. 
ἀλλ᾽ ἡσύχαζε σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων" 
ἈοΥ Χ ΕῚ 58. ἃ - “ὩΣ ΄ 
ἐγὼ γὰρ οὐχ εἰ δυστυχῶ, τοῦδ᾽ οὕνεχα 940 
ϑέλοιμ; ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 
οὐ δῃτ᾽ ἐπεί με χαΐ χασιγνήτου τύχαι 
τείρουσ᾽ ΓΑτλαντος, ὃς πρὸς ἑσπέροις τόποις 
ἕστηχε χίον᾽ οὐρανοῦ τε χαὶ χϑονὸς 
ὥμοιν ἐρείδων, ἄχϑος οὐχ εὐάγχαλον. 800 
τὸν γηγενῆ τε Κιλιχίων οἰχήτορα 
ἄντρων ἰδὼν ῴχτειρα, δάϊον τέρας 
ἑχατογχάρανον, πρὸς βίαν χειρούμενον, 
Τυφῶνα ϑοῦρον, πᾶσι δ᾽ ἀντέστη ϑεοῖς, 

τη Κοῖτὶ απ ΓῸ ἢ παραιτεῖσϑαι οὐδ τϊτα, 
-οΠΟΡ. ϑγπρ. 1, ὃ. 7 οἱ οὖν ἀμφὶ τὸν 
Σωχράτην πρῶτον μὲν, ὥσπερ εἰχὸς ἦν, 
ἐπαινοῦντες τὴν χλῆσιν οὐχ ὑπισχνοῦντο 
συνδειπνήσειν. (. ΒΟΠδηηδΠΠ Ζιτη βᾶθτιβ 
5. 207 ἃ. χὰ ΡΙαί, Αρὶβ 5. 148.) 

Υ. 842. μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 
ῬΙθομβίίβοῃ. τὶ ϑορηῃ. ΕἸ. 5951 ϑυμῷ 
ματαίῳ μὴ χαρίζεσϑαι χενά, Οδ4, 00]. 
259 τί δῆτα ζόξης ἤ τί χληδόνος καλῆς 
μάτην ῥεούσης ὠφέλημα γίγνεται; Οθα. 
Τγν. ὅ6 ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε 
ναῦς ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω, 
ῬΏΙ. 52 τι καινὸν ὧν πρὶν οὐχ ἀχήχοας. 

Υ. 848. ὠφελεῖν Παἅμπηῆρου. τηϊν ἄ61ὴ 
Αοοιιδαίίν, ψῖθ Υ, 507, ον ψὶθ ΠΙΘῚ, 
τηἱί 460} 1)αἰϊν Ῥουβ. 842 ὡς τοῖς ϑανοῦσι 
πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. ϑορῃ. πὶ ὅθ ἡ 
ἐμὴ ψυχὴ πάλαι τέϑνηκεν, ὥστε τοῖς φί- 
οισιν ὠφελεῖν. Επαγ. Οτ. 0ὅ8 τοὺς φίλους 

ἐν τοῖς χαχοῖς χρὴ τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν. 
Ἡδοτοά. ΙΧ, 100 τῶν Σαμίων οἱ στρα- 
πε μενοι;.. «νοὸς ἔρδον ὅσον ἐδυνέατο 
προσωφελέειν ἐθέλοντες τοῖς “λλησι, 
Ἰασο 1 ὃ. 40. ὃ. ὃ. -- εἴ τι 
χαί ψῖθ ϑορῃ. Ττδρὲ, 228 χαίρειν δὲ 
τὸν κήρυχα προυννέπῳ χρόνῳ πολλῷ φα- 
νέντα, χαῤτὴν εἴ τι καὶ φέρεις: ΡΠ], 1042 
τίσασϑ᾽ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ ξύμπαντας 
αὐτούς, εἴ τι χἄμ᾽ οἰχτείρετε. Αρ; 848 
χαὶ τὸ μὲν χαλῶς ἔχον ὅπως χρονίζον εὖ 
μενεῖ βουλευτέον: ὅτῳ δὲ χαὶ δεῖ φαρμά- 
χων παιωνίων, ἤτοι κέαντες ἢ τεμόντες 
εὐφρόνως πειρασόμεσϑα πῆμ᾽ ἀποστρέψαι 
νόσου ἨθΙηδηη πὴ ΡΠ]]οοΙ, ν. 892: 
Ῥαγίϊου]δθ χαὶ ἰοὺ θὰ υἱβ ϑϑί πᾶθ ΠΟΡΪΒ 
ῬΘΥ 7ἃ ΠΟ. Θ ΠΟΙ ΠΟσ] ΘΧΡΥΪΠ π΄, (τιδ 1 
51 ΘΧΡΙΙΟδ ϊπ5. ἀθοίαγαγο γοϊασηιι5. Ποὺ 11|ἃ 
Ἰηαϊοαῦ ἰουγίαϑϑο αὐτὰ ποθὴ ἤθυὶ, 566 ἴου- 
ἰαϑ5θ οἰΐδηη ἤρου. [6 Ορίαϊίν (6588 
ὙὙ611 πονήσεις 80. Υ]0] ἰδύ ἃ18 πονήσειας ἂν 
μάτην. 

Υ. 846. οὕνεχα 50 Υἱ6] 815 εἵνεχα πδ0ἢ 
ΘΙΠ6ΠῚ Ὀ6] ἀθη ΤΥΔΡΊΚονη πα ππρθη ϑρυοἢ- 
ΒΘΌΥΔΊιΟΠ6, τ] ΕἸ. 005 τοῦδέ γ᾽ οὕνεχα 
χήρυσσέ μ᾽ εἰς ἅπαντας, δοπόιηδηη (6 ἢγ6 ἡ 
γ0η θη ΒθαθίΠθ!Ιθη. 5. 181) Ὀϑιμουκί 
αἰδ85. αἀἴθ56. ΒορΥ βγθυ ϑβο ηρ᾽ Π]Θ 185 
γ0η θη ἃἸΐθη (ἀγαιητμα κογη οὐπσὰμης 
σῖτα. 

Υ. 8417. οὐ δῆτα Ῥοκιασοη, τ]θ 
Οβ4. 60]. 480 εἴποις ἂν ὡς ϑέλοντι τοῦτ᾽ 
ἐμοὶ τότε πόλις τὸ δῶρον εἰχότως χατ- 
ἤνεσεν" οὐ δῆτ᾽ ἐπεὶ 584ᾳᾷ. [6061 α΄6 Ατι8- 
αἀσΐοκθ ἔν Βο]απηρ ἀπ Ὑ Υπθἰππιηρ ἴῃ 
Απὐμοιίθη οἵ Κυᾶρον ὃ 64, ὅ, Α. 4. 
[{6 06 αἷΘ γρϑμζιηρ ἀθ5. νου ρΘΠΘη- 
ἄθῃ ουθι5 Κυῦρου ὃ 617, 14, Α. ὅ. 
ΑΘΠΉΠοηθ Αὐϑιαβδαηροη Υ. τῦ9, ττ0, 
10τῶ. 

Υ. 849, οἵ. α, 881 ἔχει δέ τε κιόνας 
αὐτὸς μαχράς, αἱ γαῖάν τε χαὶ οὐρανὸν 
ἀμφὶς ἔχουσιν. Νίαηῃ Κᾶππ ἀἰδῆοΥ χιόν᾽ 
διοἢ Τὔγ χιόνε πθῆμηθη, ἰ{ΠΘΌΥΊ ΘΠ8. Ὑρ]. 
Υ. 420. 

Υ. 851. ὕθρονυ ἄθῃ ΤῊΥΘομ 5. 516 ῃ6 
ΤΣ 

Υ. 8682. δάϊος ἢδὺ “νοὶ Βοαθαίζαηρθῃ, 
ΦΜΊΒΟΠΘΗ ἀθηθη Π]8ὴ ΠΟΙ ΜΆ] θη ΚΠ, 
Ἃσ6 ἢ Βομοίηΐ ᾧχτειρα ἔὰν αἀἷΘ Βοαθαϊαπο 
ἴῃ Βρίγδοῃς χὰ Κομηθη. ΑΌΘΥ ὉΠΖΘΙ- 
[6] Πα ἰδὲ αἴθ Βοαθαίαηρ Υ, 424, [18 
ΒΌΓΙ ἰδὺ (ον ΊΒοἢ, 

Υ, 858. πρὸς βίαν τπῖθ Υ͂. 208. ' 
Υ, ὁδ4. ϑοῦρος οἷη Ποιμθυβοηθ8, γῸπ 

ΑΘΟΏΎ]ο5. ὀίϊου ρο γδισηΐο5 Αα]θοῦνυμῃ. 
Ῥογβ, 14. ᾿Λοίας ϑούριος ἄρχων νοι Χοῖ- 
Χοβ. 107 τὸν αἰχμάεντα ϑοῦρον εὐνη- 
τῆρα προπεμψαμένα λείπεται πμονόξινς 
118. τὸ4. Ὑ ΘΙομοπι (ἀοίίθ σἱγὰ αἶθ5. 
Βοίνουῦ ἴῃ ἄθν ΠΠ|ὰ8. ὈΘβοη θΥ5. θοὶροιθρύν 

Υ. δδδ. συρίζων φόβον νῖθ 5160. ρ΄. 
ΤῊ. 498 φόβον βλέπων. 80. Ῥοδοημάοιδ 
πὰπῆρ πνέων τηἱν οἰπθιὰ ΟΠ ]θοίθ, 18 
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σμερδναῖσι γαμφηλῇσι συρίζων φόβον. 
ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας, 
ὡς τὴν Διὸς τυραννίδ᾽ ἐχπέρσων βίᾳ" 
ἀλλ ἦλϑεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 
χαταιβάτης χεραυνὸς ἐχπνέων φλόγα, 
ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων 
χομπασμάτων φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 
ἐφεψαλώϑη χαἀξεβροντήϑη σϑένος-" 
χαὶ νῦν ἀχρεῖον χαὶ παράορον δέμας 
χεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσίου 
ἰπούμενος ῥίζαισιν Αἰτναίαις ὕπο: 
χορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄχραις ἥμενος μυδροχτυπεῖ 
Ἥφαιστος: ἔνϑεν ἐχραγήσονταί ποτε 
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις 
τῆς χαλλιχάρπου Σιχελίας λευροὺς γύας" 

48 

θ0ῦ 

900 

900 

τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον 8910 
ὑὕερμοῖς ἀπλήστου βέλεσι πυρπνόου ζάλης, 
χαίπερ χεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθραχωμένος. 
σὺ δ᾽ οὐχ ἄπειρος οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασχάλου 
χρήζεις" σεαυτὸν σῶζ ὅπως ἐπίστασαι. 
ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, 910 

Ἀρ. 219 φρενὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν. 
10 "Ἄρη πνεόντων. 1295 "Αρη πνέου- 
σαν. Ἰϑύ9 φόνον δόμοι πνέουσιν. ΟἼΟΘΡΗ. 
2 χότον πνέων. 951 ὀλέϑριον πνέουσ᾽ 
ἐπ᾿ ἐχϑροῖς κότον, ππμη. 840 πνέω 
τοι μένος, 6 Π6] ΗΟΙΠΘΙ μένεα πνείοντες 
᾿Αχαιοί. 
Υ͂ 8ὅ7. βίᾳ ΠίοΥ υππᾶ Υ. Τ4 ἃ. ὅ80 
ἴῃ Δ θυ Κ'ΙηΠ6 818 Υ. 18. 

Υ. 88. ἄγρυπνον βέλος πῖθ ΟΡ}. 
Οθα. ΘΟ]. ν. 618 ἄνπνοι χρῆναι. ὦν. 
ἐτιϑύ. 1Υ, 4, 58 {Πδιητηα υἱρὶ]. Εαβί, ΥἹ, 
2017 ἸρῊ5 ὙἹΡῚ]. ΑΘΠΠΠΟἢ ἰδ διοῃ (ἃ 8 
γῸη θη Ἠθγϑιβρ ΠΥ) ΠΙΟἢὐ γΘΥΡΊΟΠΘΠΘ 
ἀχάματον. πῦρ 11. ΧΎΠΙ, 228. Υ. 4. απα 
ΤΊΡ1Π1] 1, 1, 6 ἄτη τηθι5 δάδίάτπιο ᾿ποϑδὺ 
ἸΡῚ6. ἴοοι8. 

Υ. 859. χαταιβάτης ν]6 {]Ἰτλ6η. οδάπι- 
οατη, ἩΗογαῦ. οαττη, 1Π|, ΤΥ, 48. 

Υ. 860, ἐχπλήσσειν τοῦ Δηαγο οη- 
Βιππιοοη Υ, 194. ὙΥ16 Πίθυ ἔπιγ, Οτοϑί. 
848 ὅ μ᾽ ἐκπλήσσει λόγου. Τρῃ. 1 τι. 240. 

Υ. 961. γὰρ ΘοχΧρ!ϊοαίίν, ψῖθ Υ. 899, 
646, τ00, 80, 802, 829, 862, 1018. 
φρένες ΠΙΘΙ [τὴ ΘΙΡΘΏΓΠΟΠΘΗ ΘΙΠΠ6, Ὑ]0 
φρένα Υ͂, 881. αὐτὸς ΠΙΘΥ ἴῃ ΠΟ ΟΠ 6 
αὐ) οἷη ΑΟγθυθπιη τ]θθΥΖιιρ ΘΗ, 
ΠΠΡΟΥ ἢ 91... 6. Α.. ὃ. οἱ, Υ. 1721; 129, 

᾿ 828, 847, 
Υ. 862. τος βάρ 8110} ἴῃ Ῥγοϑᾶ γΌΙὴ 

Βοδίσθη ϑΟμγθοκοη, νῖθ (5 ἰδἰθι Ἰβοῃ 6 
ο ἰζοηϊθις, 

ἃ 

Υ. ϑ08. εἢ Η, 1δ0 πολλὸς γάρ τις 
ἔχειτο παρήορος ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

Υ. 808. δάπτειν Δῖιοῃ βΒοπϑ γοπὴ ΠΕ ΘτΙΘΥ, 
ῖθ Εππηθη. Υ. 1041 πυριδάπτῳ λαμπάδι. 
165. Βα Ἰἰορὺ ὅὰὸρβ Αρ, Υ. ὅ917 Ὀθὶ 
ϑυηφάγον φλόγα τι ἀπιηάθ. Ζα γνάϑοις 
οἵ. Οποθρη. 825 πυρὸς μαλερὰ γνάϑος. 
290 ἀγρίαις γνάϑοις λειχῆνας ἐξέσϑοντας 
ἀρχαίαν φύσιν. 

γ. ὅ09. Ζα λευροὺς γύας οἵ. Υ. 894, 
{{6061 αἷθΘ Αὐἰόβιιηρ ἰη ἀθη ΤΠ ΔΟΙΎ]ι5 
οὐ χα ἦς: 18: 

Υ, 8571, ὙΥῚο νοὶξ ἀθυ θυ νῸη 
ἄπληστος φοῃϊ, 5160 τη 8115 5668. 
Μ10 ορη. ΕἸθοίν. 1884 τῆς ἀπλήστου 
τῆσδε σὺν χαρᾷ βοῆς. ΟἿο. 46 πα. ἀΘ0Υ, 
11, 98 ᾿ηϑ8Ε18}}}Π1 ναγθίαίθ. 11, 15 ἴῃ- 
ΒΔΕ ΔΌΙΠΟΥ 5ΡΘΟΙ68. 

Υ. 813, ὕδθθου αἰ Αὐβαβϑιηρ 68 
γΘΙΒι ἢ 510 5ΓΔ ὙΠ 5. Ζιὶ Υ. 118, --- 
χρήζειν ἴῃ ἀον Βοαθιυξιπρ ᾿πα ΡΟΥΘ ΠῚ 
τη ἄθιὴ (ἀθηϊν, βόνῸ}}] οὶ ῬΘΥΒΟΠΘΗ 
815. 61] ϑδοβθη. Οϑά. (ο]. 5917 νῦν οἱ 
σέϑεν χρήζοντες ἐκκαλοῦσί με. Οοά. Τγτ. 
982 ἀλλὰ φράζ᾽ ὅτου χρήζων ἀφῖξαι. 
ΑΠαοΥ5. δύ αἴο Βοάθαπιηρ' ᾿ 928, 

Υ. 815. ἀντλεῖν οχϑηίίαγο τηθίδρμῃο- 
ΤΊΒΟ 186 ΟΠΟΘΡη. 1748 τὰ μὲν γὰρ ἄλλα 
τλημόνως ἤντλουν χκαχά. 

Υ. 811, [ἢ [αἰθιβοῆου [Π0 ΡΘ οι ηρ' 
Βδὶ Οἷο. Τιιθο, αἰβραΐ, ΠΙ, 91 ᾿δαίθηι αἷθ 
Ὕογθ6: : 
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ΩΚ. 

ΝΥ ΣΌΝ Σ ΄ ΄ ῇ 

ἔστ᾽ ἂν Διὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. 
οὔχουν, Προμηϑεῦ, τοῦτο γιγνώσχεις ὅτι 
ὀργῆς ματαίας εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι; 

ΠΡ. ἐάν τις ἐν χαιρῷ γε μαλϑάσσῃ χέαρ 
᾿ς χαὶ μὴ σφυδῶντα ϑυμὸν ἰσχναίνῃ βία. 880 

ΩΚ. ἐν τῷ προμηϑεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 
ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν : δίδασχέ με. 

ΠΡ. μόχϑον περισσὸν χουφόνουν τ᾽ εὐηϑίαν. 
ΩΚ. ἕα με τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν, ἐπεὶ 

χέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ δοχεῖν φρονεῖν. 88ὅ 
ΠΡ. ἐμὸν δοχήσει τἀμπλάχημ᾽ εἶναι τόδε. 
ΩΚ. σαφῶς μ᾽ ἐς οἶχον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 
ΠΡ μὴ γάρ σε ϑρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχϑραν βάλῃ. 
ΩΚ. ἢ τῷ νέον ϑαχοῦντι παγχρατεῖς ἕδρας: 
ΠΡ. τούτου φυλάσσου μή ποτ ἀχϑεσϑῇ χέαρ. 990 
ΩΚ. ἢ σὴ, Προμηϑεῦ, συμφορὰ διδάσχαλος. 
ΠΡ. στέλλου, χομίζου, σῶζε τὸν παρόντα νοῦν. 

Αἴχαὶ Ῥτοσπθίπθα (6 Ποὺ [θη 6 Θχ  501Π|0 
ΜθαοΥ ρο586 Τα ομθΊη (οΥ ΠΟΤ 61 9) ἰτἃ- 

οαπαϊδ6. 
ΚΙ αὐϊάθη ααὶ ἰθιηρθδίϊναμη πιθ Ἰο Π8ΠῈ 

ΔαΠΊΟΥΘΙΒ 
ΝΠ 86 ρσὙΔΥΘΒΟΘ 5 σὙπ]ππ5 1Π||α΄ τη 8 Π18. 

Ιῃ ἀδγ [6 Ὀογβθίζαηρ ἰδύ δἰπ οΥ ΘΟ ΠΙΒΟΠΘΓ 
ὈΘΖΘΙ Ομ ΠΘΉΔΘΥ Αὐδάτιοκ σφριγῶντα γοῖ- 
ἸΟΥΘῚ ραρδηρθη, ΔΌΘΓ ἴῃ ΟἸοθῦοβ Ρτοϑᾶ 
Πηαού Θ᾽ 5100 ΚαΥΖ ὙΟΓΠΘΥ ἴῃ (ΘΓ 50}}}- 
ἀργαηρ σῸη (6ΠῚ ουβίθη ΕἸηάτπιοκ, ψ6]- 
ΟΠΘη ἀοΥ Τοὰ βϑίηθυ Τοοῆΐου ΤᾺ] δῖ 
5615 (θη τηϑοῃίο; Εγαὺ ἴῃ {πη ΓΘ 
δηΐμηι5. Παγδιΐ τηδοηΐ Ῥέη δαϊηουκ- 
581 ἴῃ ἄθῃ Εὐπιθθ ΘῈ, 168 ἰγϑρίατιθ5 
ΟΥΘο5 Ραρ. 214 

Υ, 8:5Ὁ. ἰσχναίνῃ νῖθ 45 ΘοΟΙηρΟΒἰ [τα 
Υ. 209. Ῥυτοῦ ἰσχναίνῃ ἰδ ΠΟΥ ΠῸΓ 16 
ΑΌΒΙΟἢΥ δαβρθανοϊκί, 

Υ, 889. ρῃη ΤΗυογαϊα65 κἰαρί, 4885 
2 5ΘΙΠΘῈΥ Ζοῖΐ αἷο Βορυθ 50. νυ ὶγτί 
ΜΆΓΘΙ, (1855 εὔηϑες 415 Ἰ[ΒΟΠΘΙΠΟΙ ΘΥΒ ἢ ΪθΉ, 
850 Ὀονγοὶδύ ἸΉΒΘΥΘ 5616. 4855 ΔΊ0ἢ Β0ΠΟῸΠ 
ἴῃ ἀ!ογου Ζοὶΐ (48 Υουέ ἴῃ βοἢ]ἸΠΠΉΘ Τὴ 
ΘΙΏΠ6. ρορτδιοῃῦ πυσάθ. Ὑπὸ. ΠΠ, 82 
οὕτω πᾶσα ἰδέα κατέστη καχοτροπίας διὰ 
τὰς στάσεις τῷ ᾿Ῥλληνικῷ χαὶ τὸ εὔηϑες, 
οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, χκαταγε- 
λασϑὲν ἠφανίσϑη. Ρ]αίο ρο! 1. ΠῚ, ». 400 
Εὐλογία ἄρα χαὶ εὐαρμοστία χαὶ εὐσχη- 
μοσύνη καὶ εὐρυϑμία εὐηϑείᾳ ἀκολουϑεῖ, 
οὐχ ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑποχοριζόμενοι χα- 
λοῦμεν ὡς εὐήϑειαν, ἀλλὰ τὴν ὡς ἀλη- 
ϑῶς εὖ τε χαὶ χαλῶς τὸ ἦϑος κατεσχευα- 
σμένην διάνοιαν. 
Υ 581. Βοὶ νοσεῖν ἰδύ ἀοΥ Ασοιιβδίν 

ΘΟ ΟΠ] ΟΙ, ΔΌΘΙ ῖθ ΠΙΘῚ ὅρη. ΤΎΔΟΙ, 

Ὁ44 νοσοῦντι χείνῳ πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ. 
νρΊ. 1997 ἔα με πάσχειν ταῦϑ᾽ ἅπερ πά- 
σχειν με δεῖ, 

Υ. ὅ80, )ογδυῦ 510} τἀμπλάχημα Ὀ6- 
ΦΙ6ῃὉ, δυῃ6}}} αἀαῇδιιβ 4855 ΟθδΠῸ5. αἀἃ5 
μὴ φρονεῖν δοχεῖν 8158 χέρδιστον ὈΘΖΘΙΟἢ- 
πο ῃαίίθ. ψρ]. Ν, 28, 84, 341, 410, 474, 
δ09, 844. Ἠροττηδηπβ ΟΟπ] ποι δόχει σὺ 
ἰδ 56 ἢ. ΔΗΒΡΤΘΟΠΘΠα. 

Υ, 88, [Ιπ ϑέθ]]1θὴι τὶθ αἰθθθ {τ 416 
Ααταπμαθθαθαϊπηρ γοὸπ γὰρ (Π6Πηρ6) τροὶ 
ἀθαθ]!]οὴ Ποῦνοσῦ. [ΠΘΌΘΥ μὴ οἵ. ΚΥῦΡΘΓ 
δ 84, ὃ, Α. 12. --- ϑρῆνος οὑμός οὈ760- 
ν νῖθ 7, 9521 αὐτὰρ ἐμὸν κῇρ ἄχμηνον 
πόσιος χαὶ ἐδητύος ἔνδον ἐόντων σῇ ποϑῇ. 
1, 896 ἐμὴν ποτιδεγμένοι ἀεὶ λυγρὴν ἀγ- 
γελίην. λ, 202 σός τε πόϑος. ϑόρῆ. Οθά. 
Β. 969 τὠμῷ πόϑῳ οὐ 64. 6]. 419 
τοὐμοῦ πόϑου. ῬοΙβ. 099 τὴν ἐμὴν αἰδῶ 
μεϑείς. ΟΠοθρῃ 645 μαζὸν ἀμφέχασχ᾽ 
ἐμὸν ϑρεπτήριον. Η]ΘΥΠΐη σϑῃγθ ΔΌΘἢ 
ΒΙΘΠΘη. το Αρ. 1329 ϑρῆνον ἐμὸν τὸν 
αὑτῆς. Ῥοιβ. 1046 στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. 

Υ. 889. οἵ. Υ. 810. θΥ Αὐοουδϑῦν 
Ῥοὶ ἄθιὴ ἰπίγαπβιἐἴνθη ϑάσσειν τῖθ Αρ', 188 
δαιμόνων... . σέλμα σεμνὸν ἡμένων. 
ΒΟΌΡΙ. ΑἹ, 2417 ϑοὸν εἰρεσίας ζυγὸν ἐζό- 
μενον. Αὐδίορῃ. ΤΊ θβιῃ. 859 τί δὴ σὺ 
ϑάσσεις τάςδε τυμβήρεις ἕδρας; Οθ4. Οο]. 
1106 τίς δῆτ᾽ ἂν εἴη τήνδ᾽ ὁ προςϑαχῶν 
ἕδραν; Κυάρου 11, ὃ 40, 6, 2. Ῥδμΐη 
βϑῃῦτ ΡΙΠ]οοί, Υ, 144 τόπον ἐςχατιαῖς 
προσιδεῖν ἐλέλεις ὅντινα κεῖται. 

Υ, 892. Ῥα8αἷο θα θα τηδοπθηθ 
Αϑβυπαρίοῃ. Ῥορθρυιθίθ πΠ5. βοῃοη ΘΓ, 

Υ, 898. ἐθώῦξας νῖο Υ. 217. {Π006Γ 
ἄθῃ θαίν οἵ, Κυᾶροι ὃ 48, 6, Α. 4, 
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ὁρμωμένῳ μοι τόνδ᾽ ἐθώῦϊξας λόγον 
λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος ψαίρει πτεροῖς 
τετρασχελὴς οἰωνός: ἄσμενος δέ τ᾽ ἄν 
σταϑμοῖς ἐν οἰχείοισι χάμψειεν γόνυ. 

ΧΟΡΟΣ. 

στένω σε τᾶς οὐλομένας τύχας, [Γρομηϑεῦ: 
δαχρυσίσταχτον ἀπ᾿ ὄσσων δ᾽ ἀδινὸν λει- 
βομένα ῥέος παρειὰν 
γοτίοις ἔτεγξα παγαῖς" 
ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς 
ἰδίοις νόμοις χρατύνων 
ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 
πάρος ἐνδείχνυσιν αἰχμάν. 
πρόπασα δ᾽ ἤδη στονόεν λέλαχε χώρα 
μεγαλοσχήμονά τ᾽ ἀρχαιοπρεπῇ -- 
σο- στένουσι τὰν σὰν 
συναιμόνων͵ τε τιμάν, 
ὁπόσοι τ᾽ ἔποιχον ἁγνᾶς 
᾿Ασίας ἕδος νέμονται, 

48 

890. 

400 

40ὅ 

410 

μεγαλοστόνοισι σοῖς πή- 
μᾶσι συγχάμνουσι ὕϑνατοί" 

στρ. β. 

Υ, 894, λευρὸν πῖο Υ. 889. 
Υ, 891. οὐλόμενος οἷπθ ΠΟΙΠΘΙΒΟΠ6 

Ἑοττη, οἰροηί ἢ θάθυ Αα]θοίίνυμη. ΠΟΘ 
δον ΒΟ ογ Βοάθααμρ, 8 Ὀθαραίοί τιῦ- 
ΒΡΓΠΠΡΊΙΟΙ. αἰ] ΘΠ] ρΘ ἢ. Δ ΜΘ]ΟΠΘΙ 510} 
αν ΕἼΘ. ὄλοιο γο]]ζορθη Πα, (6Υ οἷη- 
Τη8] γὸὺ ον Μδοηῤ 465 γι θθ 5. 6Γ- 
ΘΥ θη, ἀπ γοη θη ΘΌΘη ἀθ5} 8} τ 0 ἢ 
δ Απάθγο θυ θυ θθη δυβρθηῦ --- ν᾽ 
ΜΠ ἀπ ἢ . πη 56] 10 6 ὈΘΖΘΙΟΠπθη. [606 Υ 
ἄρῃ (ἀοηρίϊν οἵ, Κυᾶρονι ὃ 47, 21]. 

Υς 400. ἀδινός οἴη ΠοΙΠΘΥΊΒΟΠ65 ὟΝ οτί, 
Ὑ6Ὶ. ϑόρῃ. Τυδοῃ, 849 ἀδινῶν χλωρὰν 
τέγγει δαχρύων ἄχναν. ΤΟΟἢ 516 η6 ἄθῃ 
Κυὶί, Απηδηρ. 

Υ. 401, ἰδίοις νόμοις χρατύνων οἵ 
δε Τπύτυ- 180. 

Υ, 408, ἀμέγαρτα τηἷξ ἅπη]]ο μον 1 Ἰϊο- 
[65 ψῖθ ἄζηλον Υ. 149, 1)85 ῬΙΟΠΟΙΊΘΗ 
τάδε νῖο 244, 614. 

Υ, 405. αἰχμιή ΠΟΘΙ ΜῸ] ϑοθρίου, υἱθ]- 
Ἰοῖομῦ δ. ἢ Υ 920, Μοίομγιηίβοῃ Ὀ6- 
ψϑοῃποί (845 δου αἷ6 Ἡθυυβοηα. Αρ.. 
438 γυναιχὸς αἰχμῇ πρέπει πρὸ τοῦ φὰ- 
γέντος γάριν ξυναινέσαι. ΟἸΟΘΡΗ. 629 
τίων δ᾽ ἀϑέρμαντον ἑστίαν δόμων γυναι- 
χείαν ἄτολμον αἰχμάν. Ἐδ ᾿ἰδΐ ὈΘΔ0Π- 
ἰθηβυου ἢ, (55 Αἤτθηβ (ϑπιαϊθη. Ζυτὴ 
Αραιηθιηηοι . 090) τοὶ ὟΥ ὑυίθυ πιηΐοι- 

ΕΣ 

Κολχίδος τε γᾶς ἔνοιχοι 41ὅ 

ΟΠ 46, 45 θἷηθ (5 Ποιμθυβοῃθ. αἰχμή, 
θη ὥΡΘῸυ οὐδὺ αἴθ ϑρι{Ζ60. ἀθ556] 6. θ6- 
ΖΘ Πηθπα, ἀδ5 ἃπᾶγθ γοὴ ἀΐσσω, 4180 
οἰρθη Π0ῃ ἀϊχμιή τξ ἀον Βοαθαίαπρ' π- 
θοβίσιη, Βθρίθγαο, 

Υ. 400. στονόεν λέλαχε ψὶ6 ΡοΓ5. 944 
ἥσωτοι καὶ πάνδυρτον. Αρ. 711 πολύ- 
ὕρηνον μέγα ποὺ στένει, 

Υ. 408, μεγαλοσχήμονα τιμιάν νἱο εὔ- 
μόρφον χράτος ΟΠοθρη. 490. παρϑένων 
χλιδαῖσιν εὐμόρφοις ΗΠκοί, 1008, 

Υ. 410. Βδβϑὺ τπᾶπ ᾿Ασία πΐομῦ 815 
Νγρμο (Ηοβῖοα πθορ, 909. πϑημῃῦ Θ6 
ΟἰΚοδμΐπθ Αβῖ8), 50. ἰδ ᾿Ασίας ἕδος 6'π6 
{Πη5ο τοι ππρ Τὰν ἄθπ σϑηζθῃ Εἰ  Π61], 
Το υΒ6 106. Ζν ΘΙ 6] ουμθθύ 5. Ῥογβ. 890 
ΡοὶΪ ἄθη γοιΐίθῃ Λῆμνον, ᾿Ικάρου ἕδος. 
Βεὶ Ηοιμοῦ ἤπάοί τηᾶπ Θήβης, ᾿Ιϑάχης 
ἕδος, ΔΘ ἃποὸ} Λέσβος, Μάχαρος ἕδος. 
(Κῦρον 1. 5. 0: τ 5.) 

Υ. 411. ἔποιχος ῬοΖϑιοῃ πού οἴπθη Β6- 
ΜΌΠΠΘΥ, ᾿Π5ὈΘΒΟΠ θυ. οἴπθη 50] ΟΠ6η Μγ061- 
ΟΠΘΥ 8415 ΟΟἹοηϊδῦ [ἢ οἷπ ΠΡ ΠΘΥ γοη ΑΠ- 
ἄθγθ. ΡΟ ηΐο5 Τἃηἃ σΘβοῃϊο κί 15, 
Ηΐδν ψοῖδὺ ἀοὺ Ζιβδιη θη ΠΔηρ᾽ τι Ρ885- 
Βῖνθῃ. 5΄ηη. 

Υ. 414. συγχάμνουσι ψῖθ Εὐμπὶρ. ΑἸο. 
014 ἥχω χαχοῖσι σοῖσι συγχάμνων, τέχ- 
νον. 
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παρϑένοι, μάχας ἄτρεστοι, 
χαὶ Σχύϑης ὅμιλος, οἱ γᾶς 
ἔσχατον τόπον ἀμφὶ Μαι- 
-Ὁ Μ ,ὔ 

ὥτιν ἔχουσι λίμναν, 
ἀντ. β. ΚΚἀρίας ἄρειον ἄνϑος, 420 

ὑψίχρημνον οἱ πόλισμα, 
Καυχάσου πύλας, νέμονται, 
δάϊος στρατὸς, ὀξυπρώ- 
ροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

στρ. - Μόνον δὴ πρόσϑεν ἐν πόνοις 425 
δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις Τιτᾶνα λυ- 
μοαῖς ἐςειδόμαν ϑεῶν 
ἼΛτλαντος ὑπέροχον σϑένος χραταιόν, 
ὃς γᾶν οὐράνιον τε πόλον 
γώτοις ὑποστεγάζει. 

ἂντ. Ὑ. 

ξυμπίτνων, στένει βυϑός, 

480 

βοᾷ δὲ πόντιος χλύδων 

χελαινὸς "Αἴδος ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς, 
Ὰ ) [ ε ΄ “- 

παγαὶ ὃ ἁγνορύτων ποταμῶν 480 
᾿ Ὑ, 5 Ψ' 

στένουσιν ἄλγος οἴἶχτρον. 

Υ. 410. μάχας ἄτρεστοι. 1061 (ὑδβ1ι8 
Ὸ] Π80ὴ ϑορῃ. Αἱ. 805 τὸν ἐν δαΐοις 
ἄτρεστον μάχαις ΖὰἪ ὈΘυΙίΠ61]6η. ΕΓ 
θη (ἀθηθῦν ἰδββθῃ. 510}. ᾿πΠᾺ!6 556 ΚΑ ΘΠ] 
Δα αἤτθη τ ὅοριι. τΔΟμη. 20. ἀταρ- 
βὴς τῆς ϑέας. Οοά. Κ᾿, 888 δίχας ἀφό- 
βητος. 

Υ. 417. οἵ 80} (θυ οοηβίστιοιίο δα 
ΒΥ Πθδίη, 18 Υ, 80, 808, (Κτᾶρον ὃ ὅ8, 
4. Ἅ. 1) Σχύϑης νἱθ. ἰπ Υ. 2. 

Υ, 420. ᾿Αρία «αἰίον Ναιμθ {τ Μραϊθη 
(16 Μθάθυ Αὐὶθυ). Ζι ἄνϑος οἷ, Ῥο15. 
89 τοιόνδ᾽ ἄνϑος [Περσίδος αἴας οἴχεται 
ἀνδρῶν. Αρ, 191 ἄνϑος ᾿Αχαιῶν 

Υ, 421. ὑψίχρημνον νπῖθ ὑψηλόχρη- 
μνος Υ. ὅ. ἘτΔρΊη. 81 εἰς ὑψίχρημνόν ᾿ 
Ἱμέραν ἀφιχόμην τππὰ ὑψιχρήμνου Μί- 
μαντος Ἰύρίρν. ΥἹΙ, ὅ οα, Ῥαυμηθί βίου, 

Υ. 422. ὕφθον αἷθ Καυχάσου πύλαι 
οι τοῦ ΡΊΠλἶτι5. Ὠἰβίον, πίτυν, ΥἹ, 12: ἃὉ 
15. 5πη{ ρογίδθ (ὑδιιοαβίδθ, ἸηΔΘῚΟ ΘΥΤΌΓΘ 
τη1} {15 Οδδρίαθ αἰοίαθ, ἴπρθηθ Πδίπγδθ 
ΟΡτΙ5. τη θτι5 που 15. τορθηΐθ, τὶ 
ἴΌγ65. ΟὔΟΙ Ια ἰθυγαῖ5 {γα θιι5, ϑΠΌΓΘΥ 
μη Θ (5 ΔΙΏ116 (101 οὐἀου τι Ππθηΐο οἰΐγαστιθ 
ἴῃ ΤΡ6 οαδίθ 10, απο νοοϑίιν ΟἸπηδηϊὰ, 
ΟΟΙΏΙ πο ἀ(ἱ ἀγοθηκα 5 {ταηβῖὸπι ρΘηΐο5 
πη τη τ 6 188, 1] ΙΟοἱ, Του γγι. Οὐ 6. Ρ0]"- 
Ὁ (ἰβοῖιιθο, οχ δίίνθιϑο τηᾶχίηθ Π8.- 
τη Ὁ]5 ΟΡΡΙΟΙ ΠΡουτ, ίσαρο ΧΙ, ». 00 
ἐχ δὲ τῶν πρὸς ἄρχτων νομάδων ἐπὶ τρεῖς 
ἡμέρας ἀνάβασις χαλεπή καὶ μετὰ ταύ- 

τὴν ποταμία στενὴ ἐπὶ τοῦ ᾿Αράγου πο- 
ταμοῦ τεττάρων ἡμερῶν ὁδὸν ἔχουσα ἐφ’ 
ἕνα" φρουρεῖ δὲ τὸ πέρας τῆς ὁδοῦ τεῖχος 
δύσμαχον. 

Υ, 429. δάϊος ΠΐθΘΥ ἴῃ ὉΠΖυ ΘΙ 8] Π 8 ἴ6. 
Βραθαίαηρ: ἐ(ὰ5 οι Ῥδρθργιθίθ τιΠ8 
Β0Π0η ΤΠ ᾿μὰ ΤΥΪΠΙθίου, 

Υ. 424. νἱὸ ἔπι, ῬΒοθη. 118 πολλοῖς 
μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέμων. ἐν 
αἰχμαῖς πδοΡ 480 ΑἸΔΙΟΡῚΘ γὸπ ἐσθῆτα ἐν 
» κόσμος ἐν ᾧ, νίθ Επν. ΕἸ. 521 σχήπτρ᾽ 
ἐν οἷς “Ἑλλησιν ἐστρατηλάτει. ᾿ 

Υ, 420. ἀδαμιαντοδέτοις ΠΙΘΥ ἴτη {{Π06γ- 
{παθθηθῃ Κἴηηθ, Υ. 148 τὴ οἰσθ ἢ] ΟΠ 6η.. 
ΑΘΠΆΠΟΝ τῖθ ΠΙΘῚ Ποῖβδὺ αἰ Πουβοῃδῇ 
Ὧ65 ]οηγϑίιβ ἀδάμαντι δεδεμένη πδῸἢ 
ΑΘΙΠΔπ. πδί, Ὠἰδί. ΥΙ, 12. Βοὶ ΡίπαδΓ 
Ργίῃ. ΙΥ, 125 Πεἰδϑί 65. τίς δὲ χίνδυνος 
χρατεροῖς ἀδάμαντος δῆσεν ἅλοις πη Βεὶ 
Ἠογοάοῦ ΥἼΙ], 141 Πρἰϑδύ 65 ἴῃ θἴπθῃ Οτᾶ- 
ΚΟ] σοὶ δὲ τόδ᾽ αὖϑις ἔπος ἐρέω, ἀδάμαντι 
πελάσσας. 

Υ, 429. Τῖθ ὕ]Τηβοῃγοϊθιιηρ ἀον Ῥο᾽- 
50. ἀπ Ὸἢ σϑένος νῖο Ηργοδοί ΥἹΙ, 141. 

Υ. 492. στένει βυϑός ν“ῖθ ϑὶ Ἠοιηθν 
ψ, 48)... 

Υ. 488. μυχὸς γᾶς. Εΐη ΒορΉΠ, νν]6 
Οθά, Ο0], 009 τὰ χράτιστα γᾶς ἔπαυλα, 
ΜῸ γΟΥ Πρ ἢ τᾶςδε χῴρας ὑπ΄. 5100]. 
02 τάφων χώματα γαίας. 

Υ. 485, ἁγνορύτων νἷθ Ῥον5, 497 ῥέε- 
ὕρον ἁγνοῦ Στρυμόνος. ΠΙΪκοΙ, 254 πᾶσαν 
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ΠΡ. μήτοι χλιδῇ δοχεῖτε μηδ᾽ αὐθαδίᾳ 
σιγᾶν με΄’ συννοίᾳ δὲ δάπτομαι χέαρ, 
ὀρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 
χαίτοι θεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 
τίς ἄλλος ἣ ̓ γὼ παντελῶς διώρισεν; 440 
ἀλλ αὐτὰ σιγῶ χαὶ γὰρ εἰδυιαῖσιν ἄν 
ὑμῖν λέγοιμι" τὰν βροτοῖς δὲ πήματα 
ἀχούσαϑ᾽ ὥς σφας νηπίους ὄντας τὸ πρὶν 
ἔννους ἔϑηχα χαὶ φρενῶν ἐπηβόλους. 
λέξω δὲ μέμψιν οὔτιν ἀνθρώποις ἔχων, 440 
ἀλλ᾽ ὧν δέδωχ᾽ εὔνοιαν ἐξηγούμενος" 
Α -Ὁ Χ δ " ΄ 

οἱ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, 

αἷαν ἧς δὶ ἁγνὸς ἔρχεται Στρυμών. ΒΎΔΡΊΩ. 
805 ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη. 

Υ. 457. τοι ΠΟΙ στὶὸ Υ. 620 πΙομί 
ΤΟΙρ στ, ΒΟΠΘΥῚ ΠῸῚ 416 ΑὉΠΟΡ θυ ηρ' 
γουβίαγκοηα, 80. οὐ! θυ ἰβιηθπθ (0 0}. 
Απίϊρ, 844) μήτοι χασιγνήτη μ᾽ ἀτιμά- 
σῃς, πΔΟΠάθηη ΑΠΙΡΌΠΘ σϑατιβδουί Παίίο 
ὧν τοὔργον “Αιδὴης χοὶ χάτω ξυνίστορες" 
λόγοις δ᾽ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 
Β6Ὶ ΤΠθοοῦν [ἃ. ὙΠ, 122 μηκχέτι τοι 
φρουρέωμες ἐπὶ προϑύροισιν, "Ἄρατε, μηδὲ 
πόδας τρίβωμες (π6, ἴΐα τη6 αἱ διηιοηΐ, Πϊο 
αἰαττι5 ν]θΊ]Θτητι8. οὗ ΘΧοαθθιητι5.) γλιδῃ 
ΜΠ]6 χλιδᾶν Υ. 971. αὐδαϑίᾳ νῖθ. Β0Π0Ὲ 
Τρῦπον αὐθάδης. δάπτομαι χέαρ “6 ὃν 
θυμὸν χατέδων Ζ, 202. μάλιστα δ᾽ ἥδε 
ξυμφορὰ δάχνει Ῥοῖ5. 840. Π16. ΜοΙθ]η- 
μὴ -α μηδὲ --- δὲ νῖθ οὐ --- οὐδὲ --- δὲ 

ὟΝ 912. (Ἃυΐ Ὀριπογκί ἀ6ν ΒΒ] δὲ Ζαὶ 
Υ. 451: σιωπῶσι γάρ παρὰ τοῖς ποιηταῖς 
πὰ πρόσωπα ἢ δι᾿ αὐθαδίαν, ὡς ᾿Αχιλλεὺς 
ἐν τοῖς Φρυξὶ Σοφοκλέους ἢ διὰ συμφο- 
ρὰν, ὡς ἡ Νιόβη παρ’ Αἰσχύλῳ. οοἢ 
ΜᾺ ΜῸ], Μ6 ΗΘΙΠΔΠΠ Ὑϑητηπ Ποῖ Παΐ 
(σιι ἔγάρτη, 160) οἷη ἃπάθιοβ ΘΠ. (65 
ΒΟΡΠΘΟΙΪΘ5. θυ μηΐ, υἱθ]] οἱ ομς ἀοὺ Ο6α61- 
Ῥπ5 δῦ (ΟἸΟΠΟΒ τιη6} (61 ΒΟΠοΙ]Ἰαβύ ΒΟ ]6 0: 
Ἢ διὰ συμφορὰν, ὡς ᾿Αχιλλεὺς ἐν τοῖς 
Φρυξὶ χαὶ ἡ Νιόβη παρ᾽ Αἰσχύλῳ, 

Υ, 489, ϑομθί μα ον ΔΘ ΒΡΥΊΙΟΙ τηἱΐ 
Ὑ,. 299, 

Υ. 441. εἰδυιαῖσιν ἂν ὑμῖν λέγοιμι πο ἢ 
ῬΘΚΑΠηΐΘΥ ΠΟΙΠΘΥΒΟΠΘΙ ΕΌΥΠΙ6] [Κ, 250 
εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ᾽ ᾿Λργείοις ἀγο- 
ρεύεις. Ψ, τ᾽. ὅο Υ. 1040. ἨἩϊΚκοί. 
142 χαὶ λέγω πρὸς εἰδότα. Ο6(. (0]. 1599 
τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰδότ᾽ ἐχδιδάσχομεν. 
ΤΙπογά. ΠᾺ, ὁ. 80 μαχρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν 
οὐ βουλόμενος ἐάσω. 

Ν, 442. πήματα ἰδ. πΙοῃς οἢπθ Δη- 
βίοϑ8. Κὔσἢ]Υ νϑυτητΠοίο ἀαἴν εὑρήματα 
ψΌΖιι 6᾽ Ὗ. 400 ἐξηῦρον, 408 ηὗρε, 409 
ἐμιηχανήμιατ᾽ ἐξευρών γονρΊο ἢ, 

Υ. 444. ἐπηβόλους νῖθ Β0ρ- πῆρ, 
492 ἔσω γὰρ εἴδον ἀρτίως λυσσῶσαν αὐτὴν 
οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν. ϑορ!. ἴγτᾶρτη. 105 
εἰσίδοιμί πως φρενῶν ἐπήβολον καλῶν σε. 
Οα.Π1,919 οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ᾽ ἐρετάων 
γίγνομαι. ΡΙαίο ἰοσρ, ΙΝ, ρ. 1724 Β προσ- 
κὸν ἐστι τοὺς ἀχοήοντας παιδείας γίγνεσθαι 
χατὰ δύναμιν ἐπηβόλους. ἩΘΒΥΟΠΪΟΒ οΥκ]ᾶνί 
ἐπήβολος ἀπτοῃ ἔμπειρος, ἐπιτάτης, δεσπό- 
τῆς, μετσόχος, ἐπιβολὴν ἔχων, δεσπόζων. 

445. μέμψιν ἔχων πῖθ βόρῃ. ΑἹ. 
119. σοί τιν᾽ ᾿Ενυάλιος μομφὰν ἔχων ξυ- 
νοῦ δορός. 

Υ. 440. ὧν δέδωχ᾽ εὔνοιαν εἶπα Αἰ- 
{δούίο. (65 Προ νιπηβ. ἴῃ Θἰπθη ὙῸΠ 
οἴπθιη ϑαθβίδηϊνιιμη ΔΡΌΠ ΠρΊρθη ϑαίΖθ, 
6 Αρ 591 τοὺς δ᾽ αὖτε νυχτίπλαγχτος 
ἔχ μάχης πόνος νήστεις πρὸς ἀρίστοισιν 
ὧν ἔχει πόλις τάσσει πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει 
τεχμιήριον. Μίαη σθῆῃθ ἃι18 γοὴ (ογ (οη- 
Βαπιοι 0 εὔνους εἰμί τι. Το Βίππ ἰδ: 
ῬΘηΘΥΟἸθη ἃ γ6] ὈΘπθυ τὴ ΘΟΠ 5] Ππτὴ αποα 
ἰποϑύ 1 (ἰοηἷβ 1η618. ΟΠ ΘΙ ΠΘΠ ΡΓΌΠΟ- 
Τη6 1) 50 βίη] γπτὴ Ὠδηρί αἴθ Αἰγϑοοη. 
0 Κ΄. 905 τ|. 984. 

Ν᾽, 441. βλέποντες ἔβλεπον μάτην σῖθ 
Οβα, Τ γι. 410 σὺ καὶ δέδορχας χοῦ βλέ- 
πεις ἵν᾽ εἴ καχοῦ. Αρ, 1028 οὐχ ὁρᾷς 
ὁρῶν τάδε: ϑορῃ. ἔγᾶριη, 888 οὐδ᾽ ὁρῶν- 
τες εἰσορῶσι τἀμφανῆ. Ἐπι. Βδοοῦ, 892 
φρονῶν οὐδεν φρονεῖς, 

Υ, 448, ὀνειράτων ἀλίγκιοι μορφαῖσιν 
ΘΚ ὅ48. Επν, ῬΠορη. 154 τὶ δ᾽ ὦ 
παρϑένε... ἐξάγαγες εἰς φῶς με:....- 
τον αἰϑέρος ἀφανὲς εἴδωλον ἣ νέχυν 
ἔνερϑεν ἢ ποτανὸν ὄνειρον; ΑΥἸβίορ!. ἃν. 
080 ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, 
φύλλων γενεᾷ προσόμοιοι, ὀλιγοδρανέες, 
πλάσματα πηλοῦ, σχιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνά, 
ἀπτῆνες, ἐφήμεριοι, ταλαοὶ βροτοί, ἀνέρες 
εἰχελόνειροι. ΛΟ. 81 ΠοΙδδί 65. γοιὴ (6186, 
νΐθ θ6] ᾿ὑπιυρ! 465 γοιι Οϑαΐριιβ, ὄναρ ἡμε- 
ρόφαντον ἀλαίνει, 
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χλύοντες οὐχ ἤχουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων 
ἀλίγχιοι μορφαῖσι τὸν μαχρὸν βίον 
ἔφυρον εἰκῆ πάντα χοὔτε πλινϑυφεῖς 450 
δόμους προσείλους ἧσαν, οὐ ξυλουργίαν" 
χατώρυχες δ᾽ ἔναιον, ὥστ᾽ ἀήσυροι 
μύρμηχες ἄντρων ἐν 
ψ» 

-“ ἊΨ ,ὔ 

υγχοῖ ίοις. ϑυχοις ἀνηλίοις 
ἣν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέχμαρ 
οὔτ᾽ ἀνθεμώδους ἦρος οὔτε χαρπίμου 4δὅ 
ϑέρους βέβαιον, ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 
ἔπρασσον, ἔςτε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 
ἄστρων ἔδειξα τάςτε δυσχρίτους δύσεις. 
χαὶ μὴν ἀριϑμόν, ἔξοχον σοφισμάτων, 
ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνϑέσεις, 460 
μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾽ ἐργάνην. 
χάζευξα πρῶτος ἐν ζυγοῖσι χνώδαλα 
ζεύγλαισι δουλεύοντα σώμασίν ὃ᾽ ὅπως 
ὕνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 
γένοινθ᾽ ὅφ᾽ ἅρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνίους 4θὅ 

Υ. 449. τὸν μαχρὸν βίον ψῖθ Υ͂. 587. 
ΒΌΡΒΟΟΙ. ῬΏΠ]οοΙ. 906 πολλὰ γὰρ τάδε ἐν 
τῷ μαχρῷ γένοιτ᾽ ἂν ἀνθρώπων χρόνῳ. 
Ζυ ὅδ Π6 νϑυρ]θιοῃύ ΚΟΟΠΙΥ τὰ Ηθϑιοα 
γὺΠ ἄθιη Ἠδιββοῦπ (65 51|ΠΌΘΓηθὴ (6- 
ΒΒ] θοἢ 5 Ρουϊομίοὶ (ουκο 129 ἀλλ᾽ ἑχα- 
τὸν μὲν παῖς ἔτεα παρὰ μητέρι χεδνῇ 
ἔτρεφετ᾽ ἀτάλλων, μέγα νήπιος ᾧ ἐνὶ οἴχφ. 

Υ. 4580. εἰκῇ νῖθ ὅόρῇ. Ο6α, Τ τ, 919 
εἰκῇ χράτιστον ζῆν ὅπως δύναιτό τις. --- 
οὔτε --- οὐ [ΟΠ 28] ὅοριι. Δηΐ, 249 ἐχεῖ 
γὰρ οὔτε του γενζδος ἣν πλῆγμ:, οὐ δι- 
χέλλης ἐκβολή. Οϑὰ. (ΟἹ. 912 ὃς οὔτε βλά- 
στας πω γενεϑλίους πατρός, οὐ μιητρὸς εἶχον. 

Υ. 458. ΑἸΠΆΠΘπα ἰδύ 65. θη Α6- 
5ΟΒΎΠΟ5 ροτδθ ἄθη [Ππθυρδηρ᾽ 46Υ (ΔΘ Π1Π}8 
815 ΒΟΠΨΘΙ Ζὶὶ ὈΘΟΡδΟΠίθη ὈΘΖθι ἢ ποί, 
ὝΥΙο αἴθ Ομ θυ ρ κοῖς. χὰ Ἰόβθῃ ἰδ, Ζ61- 
σθῃ ϑίθι]θη. πῖθ ἔπη. 9 λιπὼν δὲ λίρμ.- 
νὴν Δηλίαν τε χοιράδα. Οδα. (0]. 1999 
οἴμοι χελεύϑου τῆς τ᾽ ἐμῆς δυσπραξίας, 
Του μαῦρύ ΠΘΡΘη. 65. αἴθ Ὀοηίου Ὑ Υ- 
[6 αἴθ σοὶ (θάθυτι ρϑιηθὶη βἰπὰ ἴῃ 
(85 σιοῖΐθ χὰ στὔοκθη, ὑπ 65. Ζτι Κυδί- 
ἔσθ πα Ροῖ46. ΘηρῸν χὰ Κηϊρίθη. 80 
ἄον Οοποίν, σῖθ ἴθ θη ΔηρΘίΠγΘ ἢ 
ΘΓ6ΠΙ6η. 45 Αα]θοίνυη Αρ. ὅ89. φράζων 
ἅλωσιν ᾽Ιλίου τ᾽ ἀνάστασιν τιηα ΡῬτοιη. 1019, 
(6 Τ)δίϊν ϑορῃ. ΕἸ. 929 ἡδὺς οὐδὲ μητρὶ 
δυσχερής, (ἀ5. γοιπη ΕἸ. 10 ἔστ᾽ ἂν 
παμιφεγγεῖς ἄστρων ῥιπάς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ 
ὑπο Κυῦρον Π, ὃ ὅ8, 2, Δ, 8. 1686 

τί αἰ ουίθ χῖι γϑυ θ᾽ θ. δύ; ἸΠΠΒΟΤΘΥ 
ΞΡΎΔΟΠ6. Πποιπ δυο, ἄπ γομα 516 θοὶ 6 
Εὐἰθομθη 818 οἷμθ Εἰ πῃ οὶ (65 ΡΟ βοηθη 
515. ρα]. πὶ, Μοά, 1880 ὅτ᾽ ἐκ δόμων 

σε βαρβάρου τ᾽ ἀπὸ χϑονὸς “Ἑλλην ἐς 
οἶχον ἠγόμην. Ἦθο. 8170 οὔτ᾽ ἐλπίδος γὰρ 
οὔτε τοῦ δόξης ὁρῶ ϑάρσος παρ᾽ ἡμῖν" 
δοὸ. δᾶπρέ. δοῃ ΤΠ ΠΟΉΠη] οἷη ΟἸΘΠΘΙ͂Υ 
0 261 ΘΟΟΓΑΪηἰτίθη υιδίδηθγθη. 80, 
ΜΆΠΥΘΗ ΘΓ ΠῸΓ Ζ1 δἰ μθ ΠῚ ὑ0η ὈΘΙ6η 
Βϊηζιιροβοίψί ἰδί, τ] Νίϑα, 1180 πόσις δὲ 
σὸς ὀργὰς ἀφήρει χαὶ νεάνιδος χόλον. 
ΑἸΘΙομαυίρ ἰδ 65, πη οἷπ Θτιθδίδης- 
ΨᾺΠῺ Ζὰ 261 Αα]θούνθη ροῃδσχί, π]θ 5160. 
5. ΤῊ. 188 ἢ ταῦτ᾽ ἀρωγὰ χαὶ πόλει σω- 
τήρια; (80 6118. βοῃῦποι ΟΟπ]θοί) 
ΟὝΘΥ ΘΠ οἷηθ ῬΥΔΘΡΟΒΙ ΠΟ. Ζι χυγοὶ 
Ὑγότγίοσῃ θη ἴπηθ. 80} ρϑηῃῦιί, τ ἂῃ- 
ΤΟ 516 ΠῸ} Ζὰ ΕἸποὰ Πἰηζιιροβοίχί ἰδ, 
16 Ηθο, 144 ἀλλ᾽ ἴϑι ναοὺς, ἴϑι πρὸς 
βωμούς. Ιρι. Ταῦν, ὅ86 βάρβαρα φῦλα 
χαὶ δι’ ὁδοὺς ἀνόδους στείχων. ΘΠΠ]]Οἢ 
ὙἹ]ΡΡῚΙ Αθη. ΥἹ, 092 αυδ8 6ρῸ [6 ἰθυγᾶϑ 
οὐ σαδηΐα Ῥ6Ὶ δϑαποτα υϑοίπιμη ΔΟΟΙρΙο. 

Υ, 402, Μδη δοῃίθ διιΐ αἷθ Ζιιβδμῃι- 
τ] ΘηΒ[ΘῚΠπιηρ᾽ ΟἹ ΘΙ Β Ια] ρῸῚ ΥὟ ὄγίου δὶ 
ΒΙοΒίθση ψῖθ ὅρη. Αἱ, 8017 ἐν δ᾽ ἐρει- 
πίοις νεχρῶν ἐρειφϑείς. 80. χακαῖς νόσοισι 
χαχοῦσϑαι ἅπαἃ ΑΘΠΉΠ1ΟΠ85. 

ν, 402, σώμασίν ϑ᾽ πϑιλ] ἢ ἀθὺ Ἰοὶ- 
ἴθγ, δουλεύειν Μὶ]6 λατρεύειν Υ͂, 968, 

Υ, 404. διάδοχοι μοχϑημάτων πὶθ 
Υ- ΤΟΥ: 

Υ. 4056. φιληνίους ἵππους ψὶ18 65 ΥῸΠ 
θυ ῬΘΥΒΙβομθη. «Φππρίγαιι Ποὶδδί, 610 }8 
ΧΌΥΧΘΒ πιηΐου ἀἀ5 ΦΌ0}) βραπηΐ (Ρογ8. 198) 
ἣ μὲν τῆδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ, ἐν ἡνίαισιν 
εἶχεν εὔαρχτον στόμα. 

Υ. 400. ΄᾽ΆΘ οβδα Ποίϑϑοῃ ἄγαλμα 
τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς ν]0 ἨρφΙθηδ ἴῃ 
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ἵππους, ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου., χλιδῆς. 
ϑαλασσόπλαγχτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 
λινόπτερ᾽ ηὗρε ναυτίλων ὀχήματα. 
τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας 
βροτοῖσιν αὐτὸς οὐχ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῳ 410 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

ΧΟ. αἰχὲς πεπονθὼς πῆμ᾽ ἀποσφαλεὶς φρενῶν 
πλανᾷ, χαχὸς δ᾽ ἰατρὸς ὥς τις ἐς νόσον 
πεσὼν ἀϑυμεῖς χαὶ σεαυτὸν οὐχ ἔχεις 
ἐὑρεῖν ὁποίοις φαρμάχοις ἰάσιμος. 410 

ΠΡ. τὰ λοιπά μου χλύουσα ϑαυμάσει πλέον, 
οἷας τέχνας τε χαὶ πόρους ἐμησάμην. 

᾿ τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις ἐς νόσον πέσοι, 
οὐχ ἣν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν, οὔτε βρώσιμον, 
οὐ χριστὸν, οὔτε πιστὸν, ἀλλὰ φαρμάχων 480 
χρεία κατεσχέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγώ σφισιν 
ἔδειξα χράσεις ἠπίων ἀχεσμάτων, 

᾽ 

αἷς τὰς ἁπάσας 
"» ΄ ΄ 
εζταμῦνονται γοσοὺῦς. 

τρόπους τε πολλοὺς μαντιχῆ)ς ἐστοίχισα, 
χάχρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρή 480 

᾿Αρδιηθιηποι (Υ͂, 741) ἀχασκχαῖον ἄγαλμα 
πλούτου. 

Υ. 461. ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ, Π΄6 Ῥτᾶ- 
Ῥοβίομ. ἴῃ ἀθιηβθ ! θη 5Ιηπ8 ν]8 ἢ Υ΄. 440. 
50. 50ρ|ι. ΑΙ. 444 οὐχ ἄν τις αὔτ᾽ ἔμαρ- 
ψεν ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ. Ο6α, Ο0]. 458 

᾿χεΐ τίς ἄλλος ἀντὶ σοῦ. 
Υ. 408. Ζα λινόπτερα ὙΕΥΡΊΘΙΟ116 τπὰπ 

λ, 125 ἐρετμὰ τάτε πτερὰ νη"σὶ πέλονται. 
Ἢ. 0 νῆες ὠχεῖαι ὡς εἰ πτερόν. ΠΙΚοί, 
10 νῆες ὠχκύπτεροι. ΛΟΠΏΠΟΠ6 δ οίαρΠΘΥπ 
Υ 88. 997. Μι1 τὰ ρϑκϑηγίθυ ΜθίαρἢοΥ 
ἢιοῖβϑῦ 65. ἴτὴ Αρδιηθιηοη Υ΄, ὃ2 γοη θη 
Αδίθιπι στροφοδινοῦνται πτερύγων ἐρετμοῖ- 
σιν ἐρεσσόμιενοι τπιἰ 61 ΕὐαΓΙ 1185 ΓρΡἢἰρ, 
Τάυγ. 288 πτεροῖς ἐρέσσει γ05 ἄθη Εἰι- 
τίθη. 61 ΟυἹά, τηρί. Υ, δῦ ὁ ῬΡοΌβ86 ΒΊΡΘΓ 
ἢυιοία5. αἰαιπιπὶ ἰπ5ἰβίογθ τθιηὶβ ορίαϑί8. 
Ὑῖρρ. Αθῃ, 1, ὅ00 νοϊαΐ 1160 ΡῈΓ δδγᾶ 
ΤΩΔ ΡΤ ΤΘΙΠ]ΡΊΟ Δ]Άγη, ὄχημα πο} 
βοηϑύ Ὑ0 0 ΘΟΠΙ θα πο γδθοηῦ 16 ΠΙΚ. 92 
σὺν ὄχῳ ταχυήρει, 16 61 Ποιηογ Ὁ. [Υ͂, 
108 νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἴϑ᾽ 
ἁλὸς ἵπποι ἀνδράσι γίγνονται, 

Υ. 409. τάλας [θη ΜῚΓ ΘΟ ΠΟη ΟΙΘΓ 
ἃ ΟΠ τι55 65. Ὑ Θ 568. 

ΝΕ 412. αἰχὲς ψ|0. ἀεϊχὲς Υ͂, 97, 524, 
1042. --- ἀποσφαλεὶς φρενῶν ψ]γα οΥκΙ τί 
στο. αὐ 6 τηθηΐο ΘΧοαΐ, οὐ ΠΟῚ 5110- 
ῬΘς ΘΟμΒΙΠΠη. ΑΡΘΥ ΠΙΘΙ μαῦ 65. ΜῸ] 
ἀθῃΒ6 ρθη. ϑἰπη ΝΘ ῬΘι8. Ὁ02 φόβος δὲ 
πᾶσι τ ρηροις παρῆν ΠΟ μης ἀποσφα- 
λεῖσι (5ρ6 ἀοδιι15.)}) Ὑρ]. Ν. 208, 

ἈΘρΟΒγ]οΟ5. 

᾿. 

Υ. 414. ὕΠπθ08Υ αἴθ Οοπηβίχπιοίοη. οἵ, 
Κυᾶρου δ. ΘΙ ΟΣ ΘΌΡΠ.. ΝΗ]. 948 παρ- 
ουσίαν μὲν οἶσϑα καὶ σὺ ποὺ ίλων, ὡς 
οὔτις ἡμῖν ἐστιν. 1101 Αἴγισϑον, ἔνϑ᾽ 
ᾧχηχεν, ἱστορῶ πάλαι. 

Υ. 418. )ὴ΄Ί1Ά6 Αὐιϑ]αβϑιιηρ 68. γ υθιι πὶ 
ΒΕ. ΒΓ ΔΗ 1 ἴῃ (ἰ6ΥΓ Ζ οἰΐθη. ΡΘΙΒῸΠ. 18 
ὅτ. ἄτῃ (ἀϑήδηκθῃ γρ]. Μαιοιβ 15, 81]. 

Υ. 411. τέχνας χαὶ πόρους ψ|6 Υ, 469 
υηχανήματα. 

Υ 478: τὸ μὲν μέγιστον 5. Κυῆροι 
δ. ὑπ, 10, 12. Ζα εἰ πέσοι 5. Κτᾶροι 
δ Τ0Ο». Ὁ; ᾿ 8, 

Υ. 4τ9. Ζα οὔτε --- οὐ --- οὔτε οἵ. 
Υ, 450. 

Υ. 481. ὕδθθθοι σφισιν 5. ΚΥυᾶρου ὃ. 81, 
ΤΉ: 

Υ. 482. ἠπίων ἀχεσμάτων δοίνΥ ψ]8 
θ61 Ηοιηοῦ ἥπια φάρμακα. 

Υ, 48:. ἐστοίχισα ψ16 Υ. 280. 
Υ. 48. χρίνειν ἀ6Υ οἰρθηί!οῃθ Αὐϑ- 

ἀπο κ γ0} ΤάσΠηΘΗ, 16 Ρογ8. 520 ὑμεῖς 
δὲ φαύλως αὔτ᾽ ἄγαν ἐχρίνατε. ΟΠΟΘΡΗ. 
542 κρίνω δέ τοί νιν; ὥστε συγκόλλως 
ἔχειν. 50. ἅ0}} χριτής ὍΝ δχι κριταί τε 
τῶνδ᾽ ὀνειράτων. Ρουθ. 220 τῶνδ᾽ ἐνυ- 
πνίων χριτήῆς. Αρ' 98] δίκην δυσχρίτων 
ὀνειράτων. --- ἐξ ὀνειράτων (ἴθ ΕῸΙ]ρ8 08- 
χϑιοιμιθηα β58ὲ 5.0} δυΐ χινοίου!οὶ ὙΥΘῖβα 
γΘΊθ]η4θη. δλίθιοΠου (ὐὑδδιι8 Ζι ἔχρινα 
Βἰπιχυίνθίθη Κομηίο, χοῦ ΟΥ. ν ΚΑΤ τη 
Οϑθγαιομθ γοη ἐχ ὙΘΓΡΊΘΙΟΠΘ ἃ 5. 101 ἐχ 
ϑυσιῶν ἀγανὴ σαίνουσ᾽ ἐλπίς (ϑβ65 Ρτο- 

4 

-'υξτττοτ ο΄ πν-  - 

μα αγέςα ες ορως τπρς 

ΩΡ. 

{ΠῚ 

ἢ 

πεσβος 

5.5:5.-: 

πιξεεοςςς 
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ὕπαρ γενέσϑαι χληδόνας τε δυσχρίτους 
ἐγνώρισ’ αὐτοῖς: ἐνοδίους τε συμβόλους 
γαμψωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν σχεϑρῶς 
διώρισ᾽, οἵτινές τὲ δεξιοὶ φύσιν 
εὐωνύμους τε, χαὶ δίαιταν ἥντινα 
ἔχουσ᾽ ἕχλαστοι, χαὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 
ἔχϑραι τε χαὶ στέργηϑρα καὶ συνεδρίαι" 
σπλάγχνων τε λειότητα, χαὶ χροίαν τινὰ 
ἔχοντ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονήν 

χολῆς λοβοῦ τε ποιχίλην εὐμορφίαν" 
χνίσῃ τε χῶλα συγχαλυπτὰ σύν τ᾽ ἄχραν 
ὀσφῦν πυρώσας δυστέχμαρτον ἐς τέχνην 
ὥδωσα ϑνητοὺς, χαὶ φλογωπὰ σήματα 
ἐξώμματωσα, πρόσϑεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα. 

τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽, ἔνερϑε δὲ χϑονός 
χεχρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα, 
χαλχὸν, σίδηρον, ἄργυρον, χρυσόν τε τίς 
φήσειεν ἂν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ; 
οὐδεὶς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλῦσαι ϑέλων. 

490 

495 

500 

ἘΎ 

ΟΝ εὐ π Ν 

ἵ ἐπ᾿ 

βραχεῖ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μάϑε:" δ0 0 
Π - -» ΄ 

πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐχ. Προμηϑέως. 
ΧΟ. μή νυν βροτοὺς μὲν 

γοοαία.) ἝΟἿ. 929 οὐξ ὀνειράτων φόβος. 
Αρ, 2608 πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας. 

Υ. 486. χληδὼν νὰβ βοῃηϑύ πο φήμη 
μιοῖβϑί. Ομοθρη. 1041 βαρ (ον Ποὺ Ζῃ 
ἄδθιὴ Οτθϑίθβ ἤδῸἢ ἄἀθηὴ Μαίθιτηονθ ἀλλ᾽ 
εὖ γ᾽ ἔπραξας μηδ᾽ ἐπιζευχϑ)ς στόμα φή- 
μῃ πονηρᾷ μηδ ἐπιγλωσσῶ χαχά. Ζι 
ὕπαρ οἵ. τ, 647 οὐχ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ 
ἐσυλὸν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται. 

Υ. 490. εὐωνύμους τε τηἷϊ ΘΟΠΒΘΙ ΠΟΘΙ 
ϑίσποίαν, τ] Αο, 445 στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες 
τὸν μὲν ὡς μάχης ἴδρις, τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς 
χαλῶς πεσύώντα. 

Ὑ, 499. λεῖος ΠΙΘΥ πὶ οἰσθη! ]} ΘῈ 
ΘΊΏΠΘ, ἴπὴ {ου γαρθηθη Υ. 647. 

Ἡϊηΐον 615 4090 ἰδὲ οἷπθ [10 κ6, τ 18 
Ἡρυτηδηη οὐ καπηΐ ἢ. 

Υ. 496. χνῖσα (Δ16}05} τι τη] ΘΙ 611 
ϑΙρτηδ Ζτι ΒΟ ΓΘΙ ΘΠ, ἀθηη ΜΘ 65. ΖΊΘΙ 
σρηῃδθί πᾶϊί6, 50 τι ὔγαάθη ἀ16 ΑΥΠΚΟῚ δποἢ 
ττ ἀαἰδι Παῦθη οἰηἰγοίθη. ᾿ἄβέθη. ἅτ 
ἄχραν ὀσφῦν οἵ. ἄδη ΚΟ ΚΟΥ Μοηδηαθν 
(στη. δ0 6. Μοϊη.) τοῦτ᾽ ἔλαβεν ὁ ϑεὸς 
ἐπὶ τὸ πῦρ “Λπαν ἐπιτεθὲν. οἱ δὲ τὴν 
ὀσφῦν ἄχραν χαὶ τὴν χολὴν ὀστᾶ τ᾽ ἄβρωτα 
τοῖς ϑεοῖς ἐπιϑέντες 5ᾳ. Πὲ8 Εἰγηο]ο- 
ϑἱουσα Μαρτ 5801 (488 τὸ ἄχρον τῆς 
ὀσφύος ΠΟΙ 80. ΥἱΟΙ 8418 ἱερὸν ὀστοῦν, 

. ΄ τω 7 ὠφέλει χαιροῦ πέρα, 

Βδοῦὰ βρῖη8, 445 Κυθιζθηᾶθ, 5801. σὺν 
ΠΟΘΙ ΔαγΘ.Ό18]]. τ, 

Υ, 498. Ζα φλογωπός οἵ, Υ. 2898. 
γ΄. 499. ἐξομματοῦν ἴτῃ οἰσθη Π]οηθ πη 

ΚΙηπθ. Αὐϊβίορη. Ρ]αι. 08 ἐξωμμάτωται 
χαὶ λελάμπρυνται κόρας. 1)88 γοΊΡυ]η 
5ΠΏΡΙΟΧ ΟΠοθρΠ. 852 οὔτοι φρέν᾽ ἂν χλέ- 
ψειεν ὠμματωμένην. ἩΙΚοί, 467 ξυνῆχας"- 
ὠμμάτωσα γὰρ σαφέστερον. --- ἐπάργεμος 
νη ἀργεμὸς οὐδ᾽ ἄργεμον οἶδ᾽ ἄργεμα 
(τὰ) ἁἸθτιρο, γὰβ βοηβί λεύχωμα Πρἰδδ8ΐ, 
αοΥ ϑίδδι, θἱβϑῃἝ]ο. οἷη πυθίββου ΕἼΘΟΚ 
ἰὼ Ατιρο, Πᾶγοι ἀργέμιων οἰπον ἀ6Γ ἀθῃ 
δίδαν ἢΠαΐ, ᾿Ιἡπάργευια δ᾽ ψὶ8 ἀρ, 1118 
ἐπαργέμοισι ϑεσφάτοις ἀμηχανῶ. ΟΠΟΘΡΙΙ. 
005 αἰδὼς γὰρ ἐν λέσχαισιν οὐχ ἐπαργέ- 
μοὺς λόγους τίϑησιν. - 

Υ. δὅ00. τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτα πηῖΐ 
ἀΒΗΠ]Οη ον Υοπαπηρ τὶ Υ. 801. Ευτῃ. 
480 τοιαῦτα μὲν τάδ᾽ ἐστίν. 688 ταύτην 
τοιαύτην εἶπον. Αρ, 848 τοιαῦτά τοι γυ- 
ναιχὸς ἐξ ἐμοῦ χλύοις. Ζπῃ ἔνερϑε οἵ, 
Υ, 152. ϑβόριι. Αἱ. ν. 1000 τοιαῦτα μὲν 
χατ᾽ οἴχον" ἐν Τροίᾳ δέ μοι πολλοὶ μὲν. 
ἐχϑροὶ, παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα, ; 

γι, δ07. ΘΙ μο5. γοὰ ἀρὰ μείάθῃ. 
ἀαγο! μὲν πα δὲ οἰπαιθν οηΐρορΘΠσ6- 
βοίχίθῃῃ δαίζρ!θάρυτι οαἑηδ]  ἀθη Ἠδαρύ-. 

νον κ  : ΣῚ 
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᾿ 
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σαυτοῦ δ᾽ ἀχήδει δυστυχοῦντος" ὡς ἐγώ 
- “- 2 

εὔελπίς εἰμι τῶνδέ σ᾽ ἐχ δεσμῶν ἔτι 
λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσγύσειν Διός. τς 610 

ΠΡ. οὐ ταῦτα ταύτῃ Μοῖρά πω τελεσφόρος 

ϑϑάἀδηϊθι, 50. ἀδ85 ἴΠπὶ ἀἃ5. ἃπάογο δαΐΖ- 
σα οἰρΘΒ Π 10}. 5. οἰ ἰδ δῆοζα 
σϑμον, ἀθιὴ (ἀθάδηοι Π80Π οἰσθα! ἢ 
ΠῸΡ μή ΑΘΠΜΠΙΟΠ6 δί6]]6η. βἰπ Ὀοὶ 
Οὐθοῆθη 16 Π δηηθυη πἰοῃΐ βο]ΐθη. Ὑοῖ- 
ΘΊΘΙΟΠ6 ΟἿο. (6 παί. ἀθοσπι 1, 9, 29 
ΑΠ ἢδθο, τίὖ ἔδυ αἱοῖ 8, ΠΟΙΆ] ΠτιΠ οδιιδθἃ 
8. 60 οοηϑίπίαᾳ βαηϊ  ΘΔΡΙ ΘΗ 106 ὃ 
Ῥχορίοι. ρϑιιοὰβ ἰρίπ ἰαοία. οϑῦ. ἰδηΐα 
ΤΟΥ ΠῚ το ΑἹ δἰα!ζουπηῦ Αὐ ρτ]- 
ΤΠ] οϑιιθδᾶ ΠῸῚ ἴαἰδ οὐ (6. ᾿ΠΠΡΤΌΪ5 
616 τηθιθυθίιν: ἀοἰη4θ, αἰ οβὲ δ 5ο- 
Οαΐπι5 ὃ ΟΠ] ΟἸΉΠ65 Βα] βἰηΐ βῖπθ ἀπ 10 
ΤΩΪΒΘΥΤΙΗΐ, πηαχίτηθ αποα 5ἰαΠ| βυπι: τη]- 
ΒΘΙΠ8. ΘΗΪΠ 5{π|{Π{18 (14 ροβδιτηπ5. αἰ- 
66 ὃ ἀοίηθ χαρά Ἰΐὰ τηα]ία 5 ηΐ Ἰποοιη- 
ταοαα ἴῃ υἱΐα αὖ 68 Βα ρ᾽Θη 65 ΘΟΙΠ ΠΟ ΟΥΠΤΩ 
ΠΟΙ θη βδίϊομθ ἰθηϊδηΐ, δι] πιθὸ υἱΐαγθ 
γΘΠΙΘ ἑ Ροβϑίηΐ Ππθὺ ἴθυγθ ργδθβθηίία. 
Ηΐϊοὺ Κοηπίθ ΟἿοθτο ἁῖιοῇ 50. 50Π 1 ΙΌΘΗ : 
1ΐὰ τητ]ΐα, 5πιηΐ ἱποοτπτηοαα ἴπ Υἱΐὰ τιΐ οὐἰβὶ 
(οαθὺ ααπη}} θὰ βαρ] θηΐθ5 Ἰθηἰδηΐ 1.3. Ὑ. 
- ΧΘμΟρΡΗ.. τηθιηοταῦ. 11, 17, 11 ἀλλὰ νὴ 
τοὺς θεοὺς, ἔφη ὁ ᾿Δρισταγόρας, οὕτω 
μοι δοχεῖς χαλῶς λέγειν, ὦ Σώχρατες, 
ὥστε πρόσϑεν μὲν οὐ προσιέμην δανεί- 
σασϑαι -- νῦν δέ μοι δοχῶ εἰς ἔργων 
ἀφορμὴν αὐτὸ ποιῆσαι. Ρ]αίο δροίοσ, 
ΒΟΟΥ, Ρ. 28 Οὐ. ἐγὼ οὖν δεινὰ ἂν εἴην 
εἰργασμένος εἰ, ὅτε μέν με οἱ ἄρχοντες, 
ἔταττον. ... τότε μὲν οὗ ἔταττον, ἔμε- 
νον ὥσπερ χαὶ ἄλλος τις χαὶ ἐχινδύνευον 
ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ ϑεοῦ τάττοντος, ὡς 
ἐγὼ ὠήϑην τε χαὶ ὑπέλαβον φιλοσοφοῦντά 
με δεῖν ζὴν καὶ ἐξετάζοντα ἐμαυτὸν χαὶ 
τοὺς ἄλλους, ἐνταῦϑα δὲ φοβηϑεὶς θάνατον 
λείποιμι τὴν τάξιν. ΟἿο. 150: Π, 14 
Ἐοαυϊα 5015 Ἰσίπιν, δ᾽ απ 46 ΟοΥ Π 115 
{18 ΔΙΠΙΒΟΥΒ, ΡΌ5586. ΠΆΠΘΥΘ [6 ΓΘ] Δ Πὴ 
ΒΡ ΘΙ ]Θ Οὐ Π]Π6 1 5] νη, υΥἱγπιΐθη δι θ πὶ 
81 ὈΠΆΙΏ ΔΠ56715 ---- ΠΠ]]Δ 1 [6 6558 ἢᾶ- 
Ὀϊπασπιιη ἢ (θαυ θ οι 5. ΜΙ 18 γϑυτη!βο 8 
ΘΟΒΥ θη 5. 52 --4.) [Ιἢ Βοζίοιπιησ διῖ 
αἴθ πὰ αἰ (5. χινοῖίο ϑαίζρ! θα σι Ρ6- 
Ζἴθ μου 6 Νοσδίοη γρ], α16 γοη ΘΟΠ Ομ ΠΗ. 
ΖΌΤη βᾶθιιβ ρᾷρ, 195. Δηροία γί [6116 
Ῥοιποβίμθη. (6 ὁοι, ρᾶρ, 229, 25 οὐ γὰρ 
δήπου Κτησιφῶντα μὲν δύναται διώχειν 
δι ἐμὲ, ἐμὲ δὲ, εἴπερ ἐξελέγχειν ἐνόμιζεν, 
αὐτὸν οὐχ ἂν ἐγράψατο. Ἐδ Κοπηΐθ ἁποῃ 
ΠΘΙββθη : οὐ γὰρ ἂν δήπου, ὅτέ περ ἱζτησ. 
δύναται διώχειν -- ἐμὲ οὐχ ἐγράψατο. --- 
Ἀπ ἄρθιῃ Ργἤβθηβ ὠφέλει παΐ πιὰ ΑἸ βίο88 

.“» 

τ ϑ ζ 

ΘΘΠΟΙΉΙΊΘη, ΑἸ]ΘγἸηρ5. [Ὰ]Π16η. α16 ὙΥΟΒΙΪ- 
{παΐθη 465 Ῥυοιηθίμοιιβ 1 416 γουρδηρσθη- 
Πιοῖΐ, ἀθθυ 16 θη απιηρ' τη ἀπ Ππηρουϑν 
τηδοῃΐθ 65. ὉΠΙΧΟΡΊΙΟΙ 165. διιβΖι ἤθη. 
Ἰγαζιι Κομηηΐ, αἀἀ55 65 Ρυῆβθηβ ἴῃ αθι 
ΒΥ ΖΑΒ] Πρ γΘΥρΔΏΡΘΠΘΙ ὨΙηρο ἴῃ {τᾶρῚ- 
506. ΘΡΥΔΟΠρΡΟΌνΔπΟΠ6. ἩΪομΐ βο]ίθη ἰδ 
Ζυτῃ δαγογβαίίνσθῃ. θὈγ ο 6. νοη δὲ οἵ, 
ΕΟ 

Υ. δ10. 685 αἴθ Οκθδπίάθη αἰ Ἠοῖ- 
ΠΡ ΔΌΒΒΡΤΙΘΟΠΘΙ, Ρτοχηθίμθιβ 618 
πίον ρου] ηροΥΘ δοῃν ἤθη 418 Ζθαϑ, 
ἰδ 56 ῃ1 ΔΕ ΠᾺ8}16η 4. Μη δὲ ἀθπ 66- 
ἀδηοα ΔΌΖΙΒΟ νυ ἤοῃθη. οοϑποῃΐ, Πα 6} 
τηδη ἴἰθ5. νοι (θυ) ηΐρθη Μδομΐ γουβϑίαπα 
ΜΘ ]0η6. ἄθιβ 586] 08ὺύ οἰηγϑαμηθη ΘΓ. 
50. ΟἸαθβθη, {πθο]οσ, ΑΘΒΟΠΥἹ {τᾶρίοὶ 
ΒοιοΙϊ 1829 Ρ. Οἷ «ααοα Ρτοιποίμθαμα.. 
υνηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διός 5ϑροτδηΐ Οοθδηϊ- 
πᾶθ, Δ Π15 Θατὴ ἰϑηξαχη 1η{6}}10 1 ροϊθη 8 Πη 
«απ ἴρ56 «ππρ]Γ8 Υ ΘΟ ποθ ββουῖῦ ἃ οβίθπαϊ! 
αποα 51ηγ8] Θαπη Δα Που ηΐαν τἰ ον] οθ δ,“ 
611 θοιηουκί: Π15. 1ππτ γἱἀθίπν Ρτοπιθ- 
[Π6] οαπὶ {0γ6. τΘοοπ ΟΠ Ἰα 1 τηᾶχίτηδπι ἔπ- 
ἴαγαὴ 6556. ρταίαιη, ΑΌΘΥ ἦἴ6 ᾽οτίθ 
(65 ΟΠΟΥΒ, Μ 18 ΜΠ 518. ἰθ58η., ὈΘΒΑΡΌΙ 
τη6 τ, ΘΒ (βομθάδθ οὐἰοδθ ἴῃ 
Ῥτοιπμοίμθυμη γἱποίπιη. (Οὐοἰϊζίησαρ 1800) 
γουπῃοί, ἀ855 αἴθ ͵ουίθ δηὶ ϑ'ο π550 
αδὺ Ὀθιθη ΤΥἸπηθίου ἀ16 Θί6116 γουίδαβομΐ 
Βαθθη. πη ὉΙΒΡΥΠΠΡΊΟἢ ἀδίαπα δεσμῶν 
Διὸς πηὰᾷ ἰσχύσειν ἔτι. 16 δεσμὰ γγ61- 
ἄθη ἀθῖὴ ἄθιι Ὀρὶροίοοί, (ἃ 510 γ0Π 
ἄθιιβ ΘΥβΌΠ θη τπ ὈΘίΟΠ]θη τϑιθη. 
(εἴ. Υ. 97 υἰ Ὗ. 619.) Ζα μηδὲν μεῖον 
οτρᾶηψί 6861. ἢ πρὶν. ῬΟΘΠ ἰδὲ ἰπ- 
ΤΠ ΠΪη Ζ ὈΘα ΘΗ ΘΠ, 855 {ΠΟΙ ΒΟ ΠΟΠ 
αἴ16 ΟΚθαηίάθη Υ, 160 οἷπθ Αριιβϑθυιησ 
ἄρον εἰθ Ἠθυγβομαῖ (65. Ζθιθ σϑίμϑῃ 
Παίίθηι ἴῃ ἀδγ τηδη διῇ ΘΙ οῃΐ οἷπο Β]48- 
ῬΠΘΙηΪΘ. 5606 ΚΑΠΉ. 

γι 811. Εἴπθ 6 βου] ουσϑίθη 566]- 
Ἰθη (65 Ῥτοιηρίμοιβ! θηη α16 παπᾶ- 
ΒΟΠ ΤΙ ΠΟΘ. [μοϑαν το Πρ δῦ, 8580. ἰδῇ Ζὰ 
ΘοΠϑίμγοιι οὔ πὼ τελεσφόρος μοῖρα πέ- 
πρωται (4. ἢ. οὔπω τέλος ἔχει μοῖρα πε- 
πρωμένη, [ὥστε] ταῦτα ταύτῃ χρᾶναι. 
Τρ ζίουθ Υουτέ βίθῃς Ἰηϊγδηϑιν., {16 
ΟΙ.. 107 ποῖ δῆτα χρανεῖ, ποῖ καταλήξει 
μεταχοιμισθὲν μένος ἄτης; Ζι μοῖρα 
πέπρωται Καη ἸΙηδῃ τὴν πεπρωμένην 
αἶσαν Υ. 100 τἀμὰ Υ. 518 νριρ]θο μη. 
ΑἸΙβΒο ποπάπηι βιιηΐ πη ρ]οία ἰδία, αὖ Παρ 

ΔΝ 
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χρᾶναι πέπρωται, μυρίαις ὃὲ πημοναῖς 
δύαις τε χαμφϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω" 
τέχνη δ᾽ ἀνάγχης ᾿ἀσϑενεστέρα μαχρῷ. 

ΧΟ. τίς οὖν ἀνάγχης ἐστὶν οἰαχοστρύφος: 10 
ΠΡ. Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ ᾿Ἐρυύες. 
ΧΟ. τούτων ἄρα “εύς ἐστιν ἀσϑενέστερος:; 
115: οὔχουν ἂν ἐχφύγοι γε τὴν πεπρωμένην. 
ΧΟ. τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ χρατεῖν ; 
ΠΡ. τοῦτ᾽ οὐχέτ᾽ ἂν πύϑοιο μηδὲ λιπάρει. Ὁ20 
ΧΟ. ἢ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυναμπέχεις. 
ΠΡ. ἄλλου λόγου μέμνησϑε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

χαιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγχαλυπτέος 
ὅσον μάλιστα" τόνδε γὰρ σώζων ἐγὼ 
δεσμοὺς ἀειχεῖς χαὶ δύας ἐχφυγγάνω. δῦ 

ΧΟΡΟΣ. 
στρ. α΄ Μηδάμ᾽ ὃ πάντα νέμων 

ϑεῖτ ἐμᾷ γνώμᾳ χράτος ἀντίπαλον. Ζεὺς, 
υηδ᾽ ἐλινύσαιμι ϑεοὺς ὁσίαις ϑοί- 590 

ἢαπΟ οχίσιση Παθθδηὺ οὔθι, τὶ Ὑ ΊΘΒΘΙΘΥ 
ταύτῃ οΥκι γί, 1ἴὰ πὶ ΘΡῸ [05 ἰαπίπιη 1ἃ- 
ὈΟΥΘΒ 405 Παριιϑατιθ ΤῊΝ ῬΘΓΡΘΒΒΊΙ5. 511η, 
οὔ --- πῷ ἀασοῇ θη αἰα ΒΟ  η. δίθῃθη- 
405 δγοιῖύ ροίχομηῦ 186 Υ͂. 27. ΕἾπΠ6 
ἈΠΆΠΟΙΙ6. Ὑοπάσπρ ΜΘ. ὁ0ῦ ἀλλ’ οὔτι 
ταῦτα ταύτῃ. 

δ 0 1.2. δὲ Μ16. Υ. 507. 
Υ. δ198. ὧδε πο Ραυ ρθη ἰδί χα 

ἄθῃ νοι ἀγῆρσου ὃ, δ0, 10, Α. ὃ δηρθ- 
Τὐῃτίθη. Δαἀνρθυθίοη. ΠἰηζιιζιςσὍῃ. Τ)85 
Ῥυᾶβθηβ ἐχφυγγάνω νοι Ζικ ΠΠἸρθ. ννἷθ 
Ἦ 171. Τορον δὲ 5. ζὰ Υ͂. 109. 

Υ. 514. [πὰ ψ ]οῃθηὴ ΘἸηη6 ΠΪΘῚ τέχνη 
Ζὰ ΠΘΙΠΠΏ61) δύ τι Ὑ0 ΘΞ56η τέχνη 
αἴ θαθ ἰδὲ, ζο1θ., αἀὰ5 ΕοΙρθηθ. 1ἢ 
ΜοΡΙπππρ' τη Υ. 87. ὙΕΙ. Οοα. Οὐ]. 
412 χρατηρές εἰσιν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη. 
Τ)Ὶ1΄.6 ΠΟΥΔΙΙΒΡΌΒΟΥ ᾿αρδὰ β ΠΟ} τέχνη 
ταϊξ ἀθπ ΘοΠοΙ βίοι δι ἀ186 σα Πα Ἰὰ5 Ρτο- 
τηθίποὶ Ὀοζορθῃ. 

Υ. ὅ1ῦ. Ζι ἀνάγχης οἰαχοστρόφος οἵ, 
Υ. 149. 

Υ. δ10. τρίμορφοι ἃηθ᾽5 415 (δα, 
ΜΘ ]ΟΠ6. Υ. 210 πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ 
μία ροπαηηΐ νἰγα. 

Ὑ, διύ. ἄρα Ποὺ ἴῃ ἃμαθγθ ἢ ΘΙΠῺΘ 
815. 2. Β, Ὗ. 5894. 

Υ. ὅ19. τί γὰρ --- Πἰο᾽ γὰρ ἴῃ 56ΙΠ6Υ 
αππιπα οι θυζιηρ (ΠἸοΙη 06), ἀπά θυ8. ἃ 15 
Υ. τάδ, το, 914, ο51. ὕϑτίρσθηβ Παὺ τί 
ἀθὴ '΄'πη γοὴ τί ἄλλο ψὶ6 Υ. 118. 

Υ. 520. οὐχέτι ΠΙΘΥ ἴῃ ἀθιηβο!] 6 ἢ 
ϑίηπθ τὶ {1ῦ. 

Υ, 821. ἢ ποὺ 8818 ΟΡΙΠΟΥ Μ]0 ΒΟΡΉ. 
ΑἹ, 882 ἡ ποὺ πολὺν γέλωτ᾽ ὃφ᾽ ἡδονῆς 
γβλᾷς. ΡΙΠ]οοί, 1180 ἢ που ἐλεινὸν ὁρᾷς. 
ΤΎΔΟΠ. 840. 

Υ. 524. Ῥοῖ ἀβθθγϑιο (65 ὅσον Ζιιν 
γρυβίδυκιιηρ (65 Θαρθυ]ανϑ ἰδὲ αἰομίθ- 
Το. Κτᾶροι 1Π,| ὃ. 49. 10; ΑὉ 2, 

Υ. 525. ἀεικεῖς ψ10 Υ. 917, 472: 1985 
Ῥυᾶβθηβ ἐχφυγγάνω ΜΘ ΚααγΖ ὙΟΥΠΟΣ, 
Ὑ Ό;Ο: ὁ πάντα νέμων 10 ζ, 188 

“εὺς δ᾽ αὐτὸς νέμει ὄλβον ᾿θλύμπιος ἀν- 
ϑρώποισιν, ἐσϑλοῖς ἠδὲ χαχοῖσιν, ὅπως 
ἐϑέλησιν ἑκάστῳ. [ν»"ηδαμά 5. ν. ἃ. μη- 
δαμῇΡ ΘΙ, 451. Ερθηρ ΠΧ ϑορῃ.Ρ. 211.) 

Υ. 28. ἀντίπαλον ϑέσϑαι ΟΡΡΟΠΘΙΘ, 
γ 6}: 5 109 

Υ. 90. ϑοίναις βουφόνοις θογατ οο- 
Οἰβουττὴ 580. ΠΟ 5, Ὑ18 μ"ηλοφόνοισιν ἐν 
ἄταις Αρ. 1890. ἐν φοναῖς ϑηροχτόνοις 
ἔπι. Η6]. 1028. παρϑενοσφάγοισι ῥείϑροις 
Αρ, 210, χαϑαρμοῖς χοιροχτόνοις Ἰἅπιη. 
288. αἵματος χοιροχτόνου ΕἸΔρΡΊη. 107. 
πατροχτόνον ὃ ὕφασμα Ομοορῆ. 101. 
(5 Οαοναη ἴῃ ΜΘ ΟΠΘ ΠῚ ἀο. γαΐθι σο- 
τοαίοι αγθ, Οτοδὺ πθηηὐ 510} 5608 
πατροχτόνον μίασμα ΟἿ, 1028, Αθῃπ- 
ΠΟΠ65 Ρτομλ. 148, ὅδ0, 1)855 (ὑὐίίον πἰθ- 
αἀογθι ᾿λὰ ΟὉ5 ἄθπι ορόγθη δίλοιπι οΡίοσῃ, 
ἰδὲ οἷπο Τὰς ἀὰ5 ΑἸξθυέμαιπι ἀσοῃ βοηϑὲ 
Ροχοιιρίο ν᾽ οὐβίθ! τσ, [56] ΒΟ] οῃθη ΟΡ θυ 
[Δ οὴ. 510ῃ. ΜῸ] αἴθ οἰπροΙαάθηθη (ἸΟΙΟΥ 
ῬΘΥΒΟΜΠΟΙ. οἷη, ὑν]θ 65 Ὀοὶ ΟΥὐἹὰ ([ἀϑ}, ΤΥ, 
428) Πιοῖὶδϑύ Εσιριαα οδοὶθϑίμιῃ 
Ατούμαβθα γοοαταῖ; 

τηδίγοϑ 

γνοπογαΐ δὰ βαοὰβ εὖ 
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ναις ποτινισσομένα, 
Ὁ Ὡ 4 

βουφόνοις παρ Ὠωχεανοῦ πατρὸς ἄσβεστον πόρον, 
υ᾽͵ὃὸ ἁλίτοιμι λόγοις" 

ὥ ἀλλά μοι τοῦτ᾽ ἐμμένοι χαὶ μήποτ᾽ ἐχταχείη" Ὀ9ὅ 
᾿Ἶ 5 , ς ΄ ΄ ἄντ. αὐ ᾿Αδύ τι ϑαρσαλέαις 
ἢ τὸν μαχρὸν τείνειν βίον ἐλπίσιν, φαναῖς ' 
' ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις" φρίσ- ᾿ 

σω δέ σε δερχομένα 840 ἶ 
υὐρίοις μόχϑοις διαχαιόμενον --ο- 

Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 

ΠΥ ΎΣ υσν 

θα ἤανα ἀρ685, ἴῃ 6 ΟΠ Ὺ [6116 5Όν0}}} 
ΒδΟΙᾺΒ 815. ἀἀρ65 σϑῆδιι ΑτιβγοἸτθ (65 
Αδβογοϑ. ΘΟ βρυθο θη. [5 Καθ Δα] - 

ΟἼ6ὴ (55 ϑεοὶ Πίθ᾽ α16. ΟἸγ τ ρΙβοποη (ἀὐί- 
ἴον ὈΘΖϑι ἢ ποί, ἀθ0 ἢ} πογθη 8110}} ἴῃ ἀθη 
Ἐυπηθηϊάθη αἰ 656} 06. τηΐ ἀἰθβον 626 10}}- 
πππρ θη ΟΠ ΠΟΙ ΒΟ Π6 ἢ ΕΠ 6 οηΐσο- 
βϑηροδβθύχί, ΘΟ} ἁτιοὴ αἴ656. 415 αὐϊ- 
ἘΠΠΘη ΘΟ] (6. 

Υ. 91. ἄσβεστον πόρον ψὶΘ Αρ. 887 
ἔμοιγε μὲν δὴ χλαυμάτων ἐπίσσυτοι πηγαὶ 
χατεσβήχασιν. Ασ, 908 ἔστιν ϑάλασσα, τίς 
δέ νιν χατασβέσει; [ΠΘὈ}]0 5 56 ῃη{ πόρον 
ὍῸ] ἴῃ ἄθη 5ἴηπθ ψὶθ Ὀ6ὶ Πϑοα {πθοσ΄ 
209, ψὸ ουζ ]} τὶν, ΗἩθγοσ]65. 56] δΟὴ 
ἘυγτΠΐα ρΘἸΚΟΙ Πη6η διαβὰς πόρον :ὠχεανοῖο. 

Υ. δ8ὅ. μήποτ᾽ ἐχταχείη 485 αδρθη- 
[861] γοη ἐντήχεσθαι. όρῇῃ. ΕἸ. 1911] 
μῖσός τε γὰρ παλαιὸν ἐντέτηχέ μοι. ΡΊ]αἴο 
Μοποχ. ρ. 245 Ὁ. χαϑαρὸν τὸ μῖσος ἐν- 
πτέτηχε τῇ πόλει τῆς ἀλλοτρίας φύσεως. 
ΤῈ. ΘΟΠΟΙἸαβὲ θοπηουκῦ: ἐχ μεταφορᾶς τοῦ 
χηροῦ" τὸ γὰρ τήχεσϑαι ἐπὶ τοῦ κηροῦ 
᾿χαὶ τῆς χιόνος χυρίως λέγεται, ποτηϊί 
τῆ Ρ͵ΟΙη. Υ. 789. γϑυρΊθιομθ. (ἀοοίμο 
ἴῃ (6 ουβϑίθῃ Εἰ ρἰβίθ] : 85 τηϑίῃ [θ᾽ οῃξου 
ΥΠ] θην τ , ἰδὲ ᾿Θῖοἢ χὰ νϑυ! βοῃθη. 
Ζα ἐμμένοι γν5], Οεα, 60]. 6047 εἴ σοί γ᾽ 
ἴω φής ἐμμενεῖ τελοῦντί μοι. 

) δῆς, “Αδύ τι γὙρῖ. Κυᾶρον ὃ. 81, 
160, 2. Ἐὰβ Ἰἰορὺ οι ἴῃ ἄθιη σι Αἀ]θο- 
ἤγοη ΠἰηΖιι[Γοίθ θη τις [οι οὔνγαβ ΤΠ ΘΠ} 
Αἷδ ΠΔΠ Π80] ΚυΠΟῸΓ οὐ αγίθι. ΜΓ, 
80 ΤΠοοοτ, ἰ4. 1, 1 “Λδύ τι τὸ Ψυϑίρισμα 
᾿χαὶ ἁ πίτυς αἰπόλε τήνα ἁ ποτὶ ταῖς πά- 
γαισι μελίσδεται, ἁδὺ δὲ χαὶ τὺ συρίσδες. 
ΑπίΠο]. ΡΙαη. 228 ἁδὺ τι ἐν χλωροῖς 

πνεῦμα ϑροεῖ πετάλοις. ΠΑΙηΪ τυ ἰτ ᾿πογο- 
ΠΠΌ1Π15. ατιαθε πὶ βιιαν ίαθ (Οἷο. ἀι] ΤᾺ 11}. 

ἢ, 9), ποϑοῖο αυϊα ἀπ]ο6 ((ἷο. ρτὸ Αὐοῃΐα 
Τ, 15) Ῥοχοίοπποί, Ἐρθηβο Υ. 696. 

αὐτόνῳ γνώμᾳ σέβει ϑνατοὺς ἄγαν, Προμηϑεῦ. 
στρ. β. φέρ᾽ ὅπως ἄχαρις χάρις, ὦ φίλος: εἰπὲ ποῦ τίς ἀλχά; ὅδ 

» 

τίς ἐφαμερίων ἄρηξις; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 

Υ. 286. 6 ἐλπίδες [πάθη ψ ἔγᾶ- 
[61 τη] 6] Π6ΠῚ ἁπάθγθη Εἰ ριΠϑίομ. 

Υ. 8357. τείνειν βίον ψῖθ Ῥοιβ. 108 
ὃ μάσσων βίοτος ἣν ταϑῇ πρόσω. Ἐο- 
ταῦ, ορίβί. 1, ν. 10 πραπθ ᾿ἰοο θῖν δοϑίϊ-. 
ὙΔΠῚ ΒΘΙΠΟΠΘ ὈΘηΐρηο ἰθηάθτο Ποοίθιη, 
Ἐπ. Μ64. 6008 πρὸς ϑεῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ᾽ 
ἀεὶ τείνεις βίον. 1)5 Αα]θοινιμι φανός 
Ἰκοιητης πον οὶ Ἠοιηθι ποῸἢ Β6ὶ ᾿σροπα 
οἰπθη ΤΥΔΡΊΚΟΥ νοῦ, δία ΚΠ 65. ἃ[5 
σΟΠΓΠἰτῚ ἃπ18 φαεινός Ὀοίγδοῃίθη. ΗΓ 
βίθῃν 65. ἴπὶ ΘἸΠΠ0 Υ0ὴ φαιδρός. 

Υν. 811. Ηοϊμηβῦίῃ οὐράπχί. ἴθ] μὺυ- 
ρίοις δέμιας διαχναιόμενον μοχϑήμασιν. 

Υ. 840. ἄχαρις χάρις 6 ΟΧΥΙΠΟΙΌΠΙ, 
ψὶθ Ργοιη. 904, ΟΠΟΘρΙι. Υ. 41 τοιάνδε 
χάριν ἀχάριτον ἀπότροπον χαχῶν, ἰὼ γαῖα 
μαῖα, μιωμιένά μ᾽ ἰάλλει. (γοῖι ἄθπη Τοαίοη- 
Ορίθυ, σϑῖο πο» Ε]θοίτα πῃ Δπῆτγασθ (ΟΥ̓ 
ΟἸγίδθιηη θϑίτα ἀν ΡΙ Πρ. 5011.) Αγ, 104 
ἄχαριν χάριν ἄντ᾽ ἔργων μεγάλων ἀδίχως 
ἐπιχρᾶναι γοη θη ΤΟΘΙΘπορίθτη. 6160 
ΟἸγίδοιηποβίτα ἄθιὴ Ασδιηθίηποι ἀδγτίη- 
σθη τὶγὰ, [16 Ὑουρ] Ιοππης ἀθὺ ὈοΙ 6 
ΘΊΘΠ]Θη. τα ἀδγαιῇ Γγθη, νὴ οι ἃΠ 
ΤΠΊΒΘΤΘΙ Θί6 116 16 χάρις ἀιβρομί. Πθτὴ 
51Ππ6 ΠΒ0ἢ ΟἹ οἢ ἀχερδῇ χάριν Θεά, ΟΟ]. 
1484, ΛΟ] οπ6 Αὐβάνοκο Ασ, 1142 
νόμος ἄνομος. ἔτμη. 451 ἄπολις πόλις. 
ἔπι. 1099 παῖδες ἄπαιδες. Ροτβ. 080 
νᾶες ἄναες. θη [ἈΠ πο μ ΑΘ ἢ ]Π10}}65 
διι5. (ον Οάγδδοθ οἴη ΞΌΡΠΟΟΙΟ5. ὈΠΔοὐ 
πηΐου ΔΗ] 6Γ6 1} ὕπνος ἄῦπνος ΡΙΠ]οοΙ, 897. 
[6 0ο ἀὰ5. ἀορροίο Ετασο ΥΟ ποι η. ἴῃ 
ποῦ τίς ἀλχά; 5. Κτᾶρσον δ. 51, 17,.Α.. 10. 
ΤΠ 56]Ρροη. θδηκοη ἀτιϑδουίο {πον Ὑ]- 
οᾶπ σοσθη ῬτΟΙΠΘΙΠΟΊι5, 

Υ. δ45. ἐφαμερίων (ϑοῃοη [ἄπο Υ τινοὶ- 
π18} ἀασονοθ6})} ἀποῃ Υ, 9148. 

Υ, δ40. ὀλιγοδρανία ἃι1ι5 ἄθιη Ποιηθ- 
τίβοΠοηι ὀλιγοδρανέω ρΘΌ}}4ο[, Ζ8 ἄχιχυς 

μτν τὰς ἀφουσα. ς πων τε ας Θὰ, Ατ' τι. 

τ Ζ ΞΕ Ξε, το ΠΕ ΤΈΞΕ ΞΞ  ς 

᾿Ξ στο 
2 

»ρειπιαότ τσ σονν 

Ι 



54 ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. ᾽ 

ὀλιγοδρανίαν ἄχιχυν, 
ἰσόνειρον ἅ τὸ φωτῶν 
ἑ ἈΝ ΕΥς ΄ Ὁ ΄ », 

ἀλαὸν δέδεται γένος ἐμπεποδισμένον; οὔὕπως 
τὰν Δ'ὸς ἁρμονίαν βρο 

ἀντ. β. ἔμαϑον τάδε σὰς προσ 
τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα 
γῳ τ, 3), ΣΕ ΝΑ ν ΄ τόδ᾽ ἐχεῖνό ὃ ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρά 

Χ ΄ χ [4 ’, 

χαὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν 
ἰότατι γάμων, ὅτε τὰν 
ν ς , Ἁ 

ἄγαγες ᾿Ησιόναν πιϑὼν 

ΙΩ. 

τίς γῇ ; τί γένος; τίνα 
τόνδε χαλινοῖς ἐν πετρ 
χειμαζόμενον : 
τίνος ἀμπλαχίας ποινὰς ὀλέχει ; 

΄΄ ἱσᾷ 

σήμηνον ὅποι 
γῆς ἣ μογερὰ πεπλάνημαι. 
α, ας 

500 
τῶν παρεξίασι βουλαί. 
ιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, [Γρομνηϑεῦ. 

δμοπάτριον ἕδνοις ᾿ 09 
δάμαρτα χοινόλεχτρον. 

φῶ λεύσσειν 
ΐνοισιν 

ὅθῦ 

χρίει τις αὖ με τὰν τάλαιναν οἶστρος, 
εἴδωλον ΓΑργου γηγενοῦς, ἄλευε δᾶ, 

οἱ, Ὁά. ΧΙ, 8598 ἀλλ᾽ οὐ γάρ οἱ ἔτ᾽ ἦν 
ἧς ἔμπεδος οὐδέ τι χῖχυς. 

Ὑ, 548, ἰσόνειρον ΟΥ̓ ΠΘΙΐ 8η Θἷπθ 
ἔΠοτΘ ϑί86116. 16 Τιᾶηρθ (ΟΥ̓ ουβίθῃ 
ΘνΙ06. ἰδὲ πἰομύ οἤηθ ΒΘάθηκθη. 

γ. δδ0. ἄτα ράδηκοη οἵ, Οα, ν, 108 
ἀλλὰ μὰν οὔπως ἔστι Διός νόον αἰγιόχοιοι 
οὔτε παρεξελϑεῖν ἄλλον ϑεὸν οὔϑ᾽ ἁλιῶσαι. 
Ἡδβιοα, πος. Ὗ. 618 ὡς οὐκ ἔστι Διὸς 
κλέψαι νόον οὔτε παρελϑεῖν. Ορρ. οἵ 
165 ν. 106 οὔπως οὔτι πῃ ἔστι Διὸς νόον 
ἐξαλέασϑαι. Θ, 148 ἀνὴρ δέ κεν οὔτι 
Διὸς νόον εἰρύσσαιτο, οὐδὲ μάλ᾽ ἴφϑιμος" 
ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστιν. ΑΘΠΉΠΟΙ 
Ῥτοῃ. Υ. 905. ἨΙΚοί. Υ. 1044 Διὸς οὐ 
πάρβατός ἐστι μεγάλα φρὴν ἀπέραντος. 
Ζπ τὰν Διὸς ἁρμονίαν γρ]. Υ. 149. 

Υ. δῦ. Ῥεῖ (ἀϑάδηκθ 5601 Ἱκπ|02 Ζιι- 
Βδιητηθηροίαβδι, Ὸ ὙΠ ΘΙ Π6η ἸΠαἸΓΘοΐθη 
Βταροϑαί οὐ θῃ, οἰνα Μ|6 Υ. 927. 
ον ΑὙΠΚΘΙ ννοὶδῦ δα οὔνγαβ ΒΘ Καηηΐο5 
μΐη. Ζιι προσέπτα οἵ, Αρ. 910 τίπτε μοι 
τόδ᾽ ἐμπέδως δεῖμια προστάτηριον χαρδίας 
τερασχόπου ποτᾶται; Ῥτοιη. Υ. 115, 044. 

Ὑ. 801. [000 ἄθη ΟΟπ]πποῖν φῶ 
Κυᾶρου ὃ. ὅ4, 2, .Α 8. ὅ9, 6, Α. 4. 
{ΠΟ τῖροη5. σϑηῦ φημὶ ὀἴϊοι πἰοῃῦ Ὀ]ΟΒ5 
οὶ Ηοπιου ἴῃ αἴ Βοαθαίιπρ (65 ΟἸδι- 
Ὀθη8 ἄδοι πὶρ Π. ὙΙ, ν. 284 εἰ χεῖνόν 
γε ἴδοιμι χατελϑόντ᾽ "Αἴδος εἴσω, φαίην 
χε φρέν᾽ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐχλελαϑέσϑαι 

ἩθβγΟΠἶο5. ογκΙᾶτί φημὶ ἀγχοῦ ὑπολαρ.- 
βάνω. 

Υ. ὅθ2. Τ᾿ Αοοιβδῦν ποινάς Αρρο- 
5:0. σπ σὍΠΖ6 βίο τ] Υ, 614, 841. 
ΒΌΡΗ. ΕἸ. δθ8. τίνος ποινὰς τὰ πολλὰ 
πνεύματ' ἔσχ᾽ ἐν “Ἑλλάδι. ΡΙπα. Ργυίῃ. 
Ι, 89 χελαδῆσαι πίϑεό μοι ποινάν τεϑρίπ- 
πων. Επι. ΑἸο, 7 χαί με ϑητεύειν πατὴρ 
νητῷ παρ᾽ ἀνδρὶ τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ἠνάγχασεν. 
Ἐπ, ΕἸ. 281 εὐδαιμονοίης μισϑὸν ἡδίστων 
λόγων. Κυᾶρον ὃ. 51, 10, Α. 10. Μίθῃγ 
Βοίβρίθθ χὰ Υ. 841. Ζα ὀλέκει οἵ, Βορῇ. 
ΕἸ. 140 ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ᾽ ἀμή- 
γχανον ἄλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι. 
Ζυαν σδηζθη ϑἴ61}16 Υ. 620. 

γ. δ08. Ζ χειμαζόμιενον οἵ, Υ. 649, 
898 α. Υ. 1018. 

γ. ὅθ0. οἴστρος οἰσομ 0}. 8518 
ΒΙθιηδθ, (ὍΟΠ ΡΘΖθίομπθὺ 65. ἃ 0} 160. 
Απΐτθσιιιο. (ϑυϊάαθ: οἴστρον χαλοῦσι 
πᾶσαν χίνησιν. ῬΠοίϊιβ, οἴστρος " ἐρεϑισ- ἥ 
νός, ἔκχαυσις, πύρωσις ἐμφανής. Μίδη 
Ῥϑδομέθ 5 ΒΟΙσοπθ τη γϑυο]θῖοῃθ χὰ-ςς 
οἸοίοι Υ, ὅ80, 597, ὅ89, 681, 880, 880, 
ἰμϑὈοβομάογο αἷἰθ Απιηθιϊπιηρ σὰ Θ7ῦ. 
Βὰν ἀθη ἀθδουίγασθηθη ὅπηι Βρυ οὐ οἰστρή- 
σασα Υ. 886, [ἅν ἄθη οἰσθη θη Ἰδὲ 
510} Υ, ΘΤὅ δηΐάμτθη. [πὶ ἀθου γρθηθ 
δίημθ βίθηξ οἴστρος ΥἹἱο]]οῖοης ἴῃ ἄθπι 
Ἐταρτηθηΐ ΝΊου. 161 οἴστρος τοιαύτας παρ- 
ϑένους μνηστεύεται. οἷ. ϑἰαίϊα5 ΤῊΘΡ. 1, 



Ψ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 

ὃ δὲ πορεύεται: δόλιον 

ἀλλ᾽ ἐμὲ τὰν τάλαιναν 

ΔΕΣΜΏΤΗΣ. ΤΕΣ 

τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 
μ4 ὩΣ» ὄυμ' ἔχων, 510 

ὃν οὐδὲ χατϑανόντα γαῖα χεύϑει. 

χὰξ ἐνέρων περῶν χυναγεῖ πλανᾶ 
τε νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμαν. 
ὑπὸ δὲ χηρόπαχτος ὀτοβεῖ δόναξ 
ἀχέτας ὑπνοδόταν νόμον ἰὼ ἰὼ πόποι, ὅτ 
ποὶ μ᾽ ἄγουσιν υ- τηλέπλανοι πλάναι: ἢ 

᾿ τί ποτέ μ᾽, ὦ Κρόνιε 
Ϊ παῖ. τίποτε ταὶςὸ ἃ 

σαν ἐν πημοσύναις, 
᾽ πὰ μ᾿ , 

οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι 
’, 

«τυ; 

παράχοπον ὦδε τείρεις 
δειλαίαν δ80 

. 
9 

πυρί με φλέξον, ἣ χϑονὶ χάλυψον, ἢ ποντίοις δά- 
χεσι δὸς βορὰν, 
μηδέ μοι φϑονήσῃς 
εὐγμάτων, ἄναξ. 
ἄδην μὲ πολύπλανοι πλάναι δῦ 
γεγυμνάχασιν οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπα 
πημονὰς ἀλύξω. 
χλύεις φϑέγμα τὰς βούχερω παρϑένόυ; 

ΠΡ. πῶς δ᾽ οὐ χλύω τῆς οἰστροδινήτου χόρης 
τῆς ᾿Ιναχείας:; ἣ Διὸς θάλπει χέαρ 90 

΄ μὰ , ἔρωτι χαὶ νῦν τοὺς ὑπερμήχους δρόμους 

92. Αοηΐο ρϑοίτιβ ἃ οοϑίτο Αθϑίπαί, -- 
ΑΘΒη]Π]οὴ ΘΠ κοβρθαᾶτθ Ηδίηνίοἢ ΤΥ. 1,1, 
ὁ Υ ψηδί ἃ ναβρϑίπιηρ 8Π6 ᾿πηρδίθηΐ 
[001] ..ὈΓΟΙΠΒΘ ΠΡ ΒΙΟΟΠΘΠΘΙ, ἸΆΠου Ναῖγ. 

Υ. 869. εἰσορῶσα Δηδοο] 150}, 815 
ΘΠ ὙΟΓΠΘΙΘΡΔΠΡΘΩ ΜᾶγΘ οἰστροῦμαι. 
ΑΙἸΒῸ οἷπθ ὀοηϑίππιοο δ βϑυπθϑίη, Ὑ]6 
ΝΥ. 145, Αδῃπη]Π]οἢ Επιτ. Ηθο. 970 αἰδώς 
μ. ἔχει ἐν τῷδε πότμῳ τυγχάνουσ᾽ ἵν᾽ 
εἰμι νῦν, νχὸ αἰδώς μ᾽ ἔχει ἀθ6ηι ϑ5΄'ηη6 
ΠΔΟΠ ο]οίοῃ αἰδοῦμαι Ἰδὲ. ΗΪρρο!. 28 τὰ 
πολλὰ δὲ πάλαι προκόψασ' οὐ πολλοῦ 
πόνου με δεῖ, ποΖζιι 6΄'ἢ ϑομο]αϑί. ρου 
Ὀριηθυκί ᾿Αρχαΐσμιός ἐστι τοῦτο, οὐ σολοι- 
χισμός, ἨἩΠΡΡΟΙ. ν. 1120 Οὐχέτι γὰρ κα- 
αρά μοι φρὴν, τὰ παρ᾽ ἐλπίδα λεύσσων. 

ΟΥ̓ δ10, Ζιι ἐξ ἐνέρων οἵ, ΚτῦροΥυ 
πο 68, 11,.2. 
᾿ ΥἹ 51]. Ζα χατϑανόντα 5. Κτᾶροτ [Π, 
ΌΣ 9,.8. 

οΥ̓͂. δ74, χηρόπαχτος δόναξ, οΔΙΔΠΙΪ 
 ΘθΙἃ οοηϊπποί, ΤἬΠΘοοΥ, 1, 129 ἔνϑ᾽ ὦναξ 
καὶ τάνδε φέρ᾽ εὐπάχτοιο μελίπνουν ἐχ 
χηρῶ σύϑριγγα χαλάν. Ονἱά, τηρίδιη. ΧΙ, 
Τθη οὐ ἰθνυθ ὁθυαία τηοα τι] πηι" Δ. Π1η6 

 ὈΔΙΤθη. ΤΊ0.]]. ΠΠ, 2, 581 δδία]α, οἱ 
ΒΘΙΏΡΟΥ Ἃἰθογθβοῖξ. ἀυι 115. οΥο, ΠᾶΠῚ 

ΟΔΙΔΙητ5 οοτᾶ ΠΙΠΟΊ ΠΙ τιἰϑπιθ ΤΠΪΠΟΥ, 
Ὑιγρ. 60]. Π, 82 Ῥδῃ Ὀυπηιι5 Δ] ΔΙΉΟΒ 
ΟΟΥἃ ΘΟΠΪΠΠΘΘΓΘ. Ὁ] ΠΤΘ5. Ἰηϑ{{{π|0. --- ὑπὸ 
16 Ρυβροβιίο. ἴῃ Π6Υ {πη6 5185 τὶ 817. 
Αρ, 1285 ὑπ᾽ αὖ με δεινὸς ὀρϑομαντείας 
πόνος στροβεῖ. [01]. γν. 451 φϑονερὸν δ᾽ 
ὑπ᾽ ἄλγος ἕρπει. Κυᾶρον 1, ὃ. 608, 48, 
Ἀν 

Υ. δ16. 16 Τιΐοκο οὐσϑηχὺ ἩθυηδηΠ, 
ἀασοῃ μαχραί, Π᾽ηαοΥ ἀἀτοῃ πάλιν͵ Μοὶ- 
πθῖτθ ἀπο πάλαι. 
πον ταῖς ὃ ἐνέζευξας, πορο[ὁρ“εοὁΨᾳ΄οεν 

πημιοσύναις στο Υ. 108. Επτ. ΑΙο. 947 
τῷ ξυνέζευξαι πλάνῳ: Οδα. Οο]. δ2ὅ 
χαχᾷ μ' εὐνᾷ πόλις οὐδὲν ἴδριν γάμων 
ἐνέδησεν ἄτᾳ. ΟΘ4, Ἴ γι. 822 γάμοις με 
δεῖ μητρὸς ζυγῆναι, 1]. Π, 11 Ζεύς με 
μέγας Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείᾳ. 

Υ. ὅ80. οἰστρηλάτῳ δείματι ἃΠΉ]ΠΟΝ 
νῖθ ἀδαμιανδέτοισι λύμαις Υ, 148, 

Υ, 889. Ζα οἰστροδινήτου οἵ, Οἀ, χ, 
200 βόες ὡς ἀγελαῖαι, τὰς μέν τ᾽ αἰόλος 
οἶστρος ἐφορμν.ηϑεὶς ἐδόνησεν. 

Υ. 890. ϑάλπει πῖθ Υ. 650, 688. 
Υ. ὅ92. Ζπ ἄδθιη Δοουβαῖν δρόμους 

5. Ζιι Υ. Τ08. ΜρΊ. Επιτ, ΑΙοθϑί, 489. οὐ 
τόνδ᾽ ἀγῶνα πρῶτον ἂν ὃδράμοιμ᾽ ἐγὼ, 
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Ἥρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. 
ἼΩ. Πόϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις; 

εἰπέ μοι τᾷ μογερᾷ τίς ὧν, τίς ἄρα μ᾽, ὦ τάλας, 

ϑεόσυτόν τε νόσον 

ϑ ἐξ 

φοιταλέοις, εή " 

λαβρόσυτος Ἦλϑον, Ἥρας 

οἷ ἐγώ μογοῦσιν: 
ἀλλά μοι τορῶς 
τέχμηρον ὅτι ἐπαμμένει μη μ᾽ ἐπαμμε 

δεῖξον, εἰπε Ρ οἶσϑα" 

ΠΡ. 

πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾶς 
Ιῶὼ, ὦ χοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανείς, 

Ιωῶ. χαὶ πρός γξΞ τούτοις τ 

πρὸς βίαν ΠΟΙ ἴῃ ΔΠΠΘΓΟΙῚ ΘἴηΠ6. 815 
Υ. 208. 

Υ. ὅ94. ἄρα ΠΟΥ ἴῃ ἀοΥ ταρο ἴῃ 

τὰν ταλαίπωρον ὧδ᾽ ἔτυμα προςϑροεῖς" 95 

ὠνόμασας, ἃ μαραίνει με χρίουσα χέντροις ὁ-- 

σχιρτημάτων ὃὲ νήστισιν αἰχίαις 6000 

ἐπιχό τοισι μήδεσι δαμεῖσα. δυσδαιμόνων δὲ τίνες οἷ, ἐὴ; 

000 
παϑεῖν, τί μῆχαρ, ἢ τί φάρμαχον νόσου, 

ϑρόει, φράζε τᾷ δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 
λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ χρήζεις μαϑεῖν, 
οὐχ ἐμπλέχων αἰνίγματ᾽, ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ, 610 
ὥσπερ δίχαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα. 

Προμηϑέα. 

τλῆμον Προμηϑεῦ, τοῦ δίκην. πάσχεις τάδε 
ΠΡ. ἁρμοϊ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. Ο1Ὁ 
Ιὼώ. οὔχουν πόροις ἂν τήνὸς δωρεὰν ἐμοί; 
ΠΡ. λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἴτεῖ" πᾶν γὰρ ἂν πύϑοιό μου. 
Ιῶ, σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγί σ᾽ ὥχμασε. 
ΠΡ. βούλευμα μὲν τὸ Δῖον, “Ηφαίστου δὲ χείρ. 
Ιὼ, ποίων δὲ ποιγὰς ἀμπλαχημάτων πίνεις: 030 
ΠΡ. τοσοῦτον ἀρχῷῶ σοι σαφηνίσας μόνον. 

τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 
δεῖξον τίς ἔσται τῇ τ ἢ χρόνος. 

ἐνον͵ χαχόσχολοι, νήστιδες, δύσορμιοι. 
50 ΠΟΙ ὙΟΥΠΟΥ φοιταλέοις. [60 ἐπαμ- 
μένοι παϑεῖν πῖθ Ρογβ. 807. οὗ σφιν 

Βοῖπου τιιπα θα ἰθυίπππηρ, ΟΠΔΟΠ 65. οἷ- 
5 815. 8 510ῃ σα {σ΄ τιηα Κοίπηθ5. θ6- 
γα ροαπν Πρ ἀαγϑίθ!], 50. δῖιο ἢ 
ΘΊΘΌ. 8- ΤῊ ὃ] τίς ἄρ᾽ ἐπαρχέσει, τίς 
ἄρα ῥύσεται; Ῥογ5, 144 πῶς ἄρα πράσσει 
Ξέρξ ξης | βασιλεύς; [ἢ δηίθγθιῃ Ξ]Πη6 ἴδη- 
ἄρῃ ΜΓ 65 Υ, 5171. 

Υ. 890. ϑεόσυτος Πῖοτ υπᾶ Υ͂. 110, 
048, νῖθ χραίπνοσυτος Υ. 2719, λαβρύόσυ- 
τος Οὐ» 
Υ δ017. ἢ]. Τιοκο ουσβηχί ΠΘΥΙΉΔΉΠ 

ἀστοῃ φρένας, Παγπηηρσ ἀπγοῃ ἀεὶ, 
Υ. 600, νῆστις ΠΟΘ᾽ ΜῸ] δὰ [)6βίθῃ 

δοῦν χὰ ΠΟΙ ΠΊΘη, Μ|6 ἴπὶ Αρδιη. Υ. 194 
ἄἀἴο Υη6. ν ]οΠ6. αἷο ατίθομθη ἴθ Αἰ]15 
Δαγ ΚΠ] οΙΘ ὴ ΘΖ ] Ποὺ ποσγήθη «5 πνοαὶ 

χαχῶν ὕψιστ᾽ ἐπαμμένει παϑεῖν ] 
γ. 019. ὕϑῦον αἴ γογοίπάιϊπισ πυρὸς 

βροτοῖς δοτῆρα 58. Κσῦσοῦ ὃ. 48, 19. ἌΠΟ 
[μὲ ΒΟΟμ6. αν 1]. ΠΣ, δ40.} 50. Ῥοτδ, 
929 γῇ τε χαὶ φϑιτοῖς δωρήματα. Ατί- 
5100}. ππ|0. 806 οὐρανίοις τε δεοῖς δωρή- 
ματα. [{6 06 οἷἴπθ πη] 6 ΕὐβοΠθπηδ᾽ 
μοὶ Ααἀ]θοίίνοη 5. χὰ Υ. 904. 

γι, 012. ΔΑπάρτο ϑίθ! θη. δου ἄθὴ (16- 
Ὀγάπο ἢ ἀθ5. ἔριθυβ Υ, ὅ, 109, 259. 

Υ. 014, ΤῚ Αοοιβαίν δίχην Μῖθ 
Υ. δθῦ, 

γι. ΟΤ15. ἁρμοῖ πδο}ν αἰΐθη Ζ θυ 5501ι 
οἴη ΒΥ ΓΔΟΤΙΒΔὨΒΟΠΘΒ Ὑγοτ, 

Υ, 619. τὸ Δῖον 5ίαι( βούλευμα τοῦ 
Διὸς, σῖο Υ. 6856. ΥΡῚ, Ττδοῦ, 980 τὸν 
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ΠΡ. τὸ μὴ μαϑεῖν σοι χρεῖσσον ἣ μαϑεῖν τάδε. 
Ιῶώ, μήτοι με χρύψῃς τοῦϑ᾽ ὅπερ μέλλω παϑεῖν. 020 

ΠΡ. ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 
Ιῶ. τί δῆτα μέλλεις υὴ οὐ γεγωνίσχειν τὸ πᾶν: 
ΠΡ. φϑόνος μὲν οὐδείς, σὰς δ᾽ ὀχνῶ ϑρᾶξαι φρένας. 
Ι͂ώ. μή μου προχήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυχύ. 
ΠΡ. ἐπεὶ ᾿προϑυμεῖ, χρὴ λέγειν: ἄχουε δὴ. 090 
ΧΟ. μήπω γε’ μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς χἀμοὶ πόρε. 

τὴν τῆςδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον 
αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας" 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σου διδαχϑήτω πάρα. 

ΠΡ. σὸν Ἴπον Ἰοῖ, ταῖςδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν θ590 
ἄλλως τε πάντως χαὶ χασιγνήταις πατρός. 
ὡς τἀποχλαῦσαι χἀποδύρασϑαι τύχας 
ἐνταῦϑ᾽, ὅπη μέλλοι τις οἴσεσϑαι δάχρυ 
πρὸς τῶν χλυόντων ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

Ιῶ. οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆ σαί με χρή. 6040 
σαφεῖ δὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρζετε 
πεύσεσϑε: χαίτοι χαὶ λέγουσ᾽ αἰσχύνομαι 
ϑεόσσυτον χειμῶνα χαὶ διαφϑορὰν 
μορφῆς, ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 
ἀεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πωλεύμεναι 04 

Δῖον ἄλχιμον γόνον. Τὰιτ. Ιοι, 200 Δίῳ 
παιδί. 

Υ. 621, ὕθθθον ἀρχῶ τὴῖῤ ἄθιῃ Ῥαγί!- 
᾿οἷρ Κυᾶρου ὃ. 86, 8, Α. 1. 

Υ. θ25. οἵ. ΤΉθοοτ, 4. ΧΧΙῪΥ, γ.61 
μήδ᾽ εἴ τι ϑεοὶ νοέοντι πονηρόν, αἰδόμ. ενος 
ἐμὲ χρύπτε. 

Υ. θ206. οὐ μεγαίρω τη: ἄΠΠΠΊΟΠοιη 
ΘΑΥ ΚΑ ΒΙΠΤΙ8 το ΕἼΤ. Μεα, 196 οὐδὲ ξυν- 
ἥδομαι, ᾧ γύναι, ἄλγεσι δώματος. 

Υ. 021. ὕδθθον μὴ οὐ Κυᾶρον ὃ. ΘΎΥ, 
ἘΠ ὃ. 67, 12, 4. οἵ Υ΄ 187. 
ΒΌΡΗ. ΑἹ. δὅ40 τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρ- 
οὐσίαν ἔχειν; “ 

Υ͂. 628. ΤῸΓ ΡΊα1Ὰ] φρένας ν]6 Υ. 181. 
Υ, 6029. ὡς ΠΙΟΙΓ ἴῃ 56] [6 ποὺ Βϑάριι- 

ἔπηρ ὔγ ἢ π80}) θη (ΟΠ ραγαίϊν. 80 
ΤΟ ΚΙορϑβίοοκ νΊθάθυπο ῦ , ]οΟς ἤδο ἢ 
ἄθπη (ΟΟἸηραγαίν, Ζ. Β. ἴῃ (ον Οἀ6. δι 
ἄθη Εὐ] βου. ΔΟἢ ἅτι ψ  γϑύ Θἰ 18} τη 6 ἢ 
Ὑ16 ὙοΥ ϑιιηρ 560}} 5 ΒΙΘΠ6. ἄρῃ [ατ, 
ΑΠΠδησ, μᾶσσον (οΥἼ50}} [ἢν μεῖζον. Δι 0} 
Βοηϑύ οὶ Αθϑοῆυ]οθ. ἄπ (ἀοάδηκθη 
οἵ. ϑορ]ι, Απέϊρ.. 82. «μὴ ἐμοῦ προτάρβει" 
τὸν σὸν ἐξόρϑου πότμον. 

πο 90: Ὑ1. 0αΣ ΧΙ, 980 εἰ δ΄. ἔτ᾽ 
ἀχουέμιεναί γε λιλαίεαι. γῖτρ. θη. Π, 10 

βρ66 51 ἰδηΐπιθ ΔΙΠΟΥ οδϑ115 ΟΟΡΠΟΒΟΟΙῸ 
ΠΟΒίτΟΒ, πο ρ΄ δ τη. 

Υ. 640. ὅπως --- χρὴ. [ῃ 5010]16} Εἃ]- 
Ἰθη ἰδὺ χρὴ ΒΥΠΟΠΥΠΙ πη ἄθιη (ΟΠ πποίϊν. 

ς 

ἃ. 

Υ, 691. {9608 αἃ16 Αὐβ]αββαηρ (65 
γΟΥΠΟΥΡΘΠοπθη Ὑ ουθτιμη5. μθ61] Νορδοποη 
Κυῦσοι 8. Ὀ ΑΙ δὶ 
099: τὰς πολυφϑόρους τύχας Μ]Θ 

Υ. 820 τῆς πορυφϑόρου πλάνης. 
Υ. 0894. τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων ν]6 Υ. 780 

πόνων τὰ λοιπά. 
Υ. 0526. ἄλλως τε πάντως χαὶ ΜΊΘ 

ἕπῃ. 720. ΡῬριβ. Η 6049. ποχι Του] 
ΡΙαίο ἍΡοΪορ.. Ρ. 5 ἢ γθ ο]οἰομ ἄλλως 
τε μέντοι νὴ Δία χαὶ ἀσεβείας φεῦ- 
γοντα. 

Υ. 6007. Ζυ ἀποδύρασϑαι οἵ. Βόρῃ, ΕἸ. 
1121 ὅπως ἐμαυτὴν καὶ γένος τὸ πᾶν 
ὁμοῦ ξὺν τῇδε χλαύσω χἀποδύρωμαι 

σποδῷ. 
ν. θ99. ἄξιος ὑΐξον. ἀρβοϊαί, ψὶθ Ατὶ- 

500. Αομᾶγη. υ. ὃ ἄξιον γὰρ ᾿Βλλάδι, 
014, 205 τῇ πόλει γὰρ ἀξιῶν ξυλλαβεῖν 
τὸν ἄνδρα τοῦτον. 

Υ. 6041. δὲ Πἴογ ἴῃ ἀθύβοίροη Βροάθα- 
πηρ 6 Υ. 200. 

Υ. 642. Ζυμῃ αοάδῃκοῃ οἴ. Υ͂, 1971 
ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε. 

ν. 043. Ζπ ϑεόσσυτον 5ἴ6ι6 αἴ6 Λη- 
Π]ΘΥ]πιηρ ψὶὶ Υ, ὅ96 πη 09. 16 Αἱ- 
ἐγδοίίοη Π]ΙΘθορ τὶ Υ΄. 474. 

Υ. 644. προσέπτατος 45 ΘΙ 
Καπὶ 6 Ποη ἢ ΠΟΥ ἴῃ ἀρ υ ΓσΘ 61 Θ]Π116 
γΟΓ. ΑΘΠΏ]Οἢ τ]θ Ποῦ ϑορη. Αἱ. 282 
τίς γάρ ποτ᾽ ἀρχὴ τοῦ χαχοῦ προσέπτατο ; 



Ἄν ταν. ι........ΔΨ“««0ς..«Ὅν τς ἦν 

, 
, 
ἷ 
ἷ 

Ὁδ ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΥΉΗΣ. 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 
λείοισι μύϑοις: ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον χόρη; 
τί παρϑενεύει δαρὸν, ἐξόν σοι γάμου 
τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 
πρός σοῦ τέϑαλπται χαὶ συναίρεσϑαν Κύπριν 660 
ϑέλει- σὺ δ᾽ ὦ παῖ, μάπολαχτίσῃς λέχος 
τὸ Ζηνὸς, ἀλλ᾽ ἔξελϑε πρὸς Λέρνης βαϑὺν 
λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρός, 
ὡς ἂν τὸ Δῖον ὄμμα λωφήσῃ πόϑου. 
τοιοϊσὸς πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι θδ 
συνειχόμην δύστηνος, ἔς τε δὴ πατρὶ 
ἔτλην γεγωνεῖν νυχτίφαντ᾽ ὀνείρατα 
[Αἱ νας, Ἁ ΤΩΝ Ὁ ΔΝ ὃ δ᾽ ἔςτε Πυϑὼ χἀπὶ Δωδώνης πυχνοὺς 
ϑεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάϑοι τί χρὴ 
δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα. 660 
ἧχον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 
χρησμοὺς ἀσήμους δυσχρίτως τ᾽ εἰρημένους. 
τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν ᾿Ινάχῳ 
σαφῶς ἐπισχήπτουσα χαὶ μυϑουμένη 
ἔξω δόμων τε χαὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμέ, θ6ὅ 

Εὺπι|. ΑἸο. 421 οὐκ ἄφνω χαχὸν τόδε 
προσέπτατο. 

Υ. 64. 
Υ. 122. 

Υ. 6047. λεῖος ΠΟΥ ἰπ τ υ ΓαρΘΏΘΗ 
5Ιπηθ, {ΠΥ ἴπ οἰ ρθη Π ΠΟ Πθη. μέγα δα- 
γΘΙΌ1611 σὰ εὔδαιμον σοδοίχί ἴπ ΘΙΠΠΘ 
65 Βα ρου αἰνβ, ψῖθ ἡ, 1004 τὸν μέγα 
στυγούμιενον. 850 ᾿6Ὶ Ηοιηθι μέγα νήπιος, 
μέγ᾽ ἔξοχος. ϑορῃ. Ο6α. Τγτν. 1948 τὸν 
μέγ᾽ ὀλέϑριον. Κυῦᾶρον ὃ. 40, 6, Α, 0. 
ΤΠ, δ. 46, 6, 2. 

Υ͂. 0648, ἱμέρου βέλει --- 50 Πποῖδδ Η6- 
Ιθπᾶ Αρ, 142 μαλϑαχὸν ὀμμάτων βέλος, 
πΠῚ γοη ἦι ΓρΡΠ]ρθηΐα, 6] 06. σϑορίοι! 
ΜΘΙΘ 5011, 58ο (6᾽ ΟΠ Αρ. 240 
ἔβαλλ᾽ ἕκαστον ϑυτήρων ἀπ᾽ ὄμματος βέ- 
λει φιλοίχτῳ. δοπι ΒΊΙοΚΘ 465. ΜΠ ΠῸΒ 
ΗΙΚοΙ. 1005 χαὶ παρϑένων χλιδαῖσιν εὑ- 
μόρφοις ἔπι πᾶς τις παρελθὼν ὄμματος 
ϑελχτήριον τόξευμ᾽ ἔπεμψεν, ἱμέρου νικώ- 
μενος, --- Ζπι τέϑαλπται οἵ, Υ. 590, 080, 
818, Ὅροι Αὐβαπιοὶς τέϑαλπται ραϑϑὺ σ6- 
πᾶτι ΡΌΠΟΙΏΙΊΘΙ ΠἰΟΠΐ σι ἄθη ἀπγῸ}} βέλει 
σΟσΘῦΘηθι ΒῚ]46, [00}} 5ἰπα βοϊομο Κὰ- 
ἰδοῦγοϑθ ἴῃ ὈΙΠΔΠΠΟΠ ον Ηθθ πἰοἢν Β6] θη. 
ΛΒ]. ὅρα. Απίϊσ. 1085 ἀφῆχα ϑυμῷ 
χαρδίας τοξεύματα βέβαια, τῶν σὺ ϑάλπος 
οὐχ ὑπεχδραμεῖ. 

γ΄, 6600. συναίρεσϑαι Κύπριν ΘΠ ἃν} (ον 
ΒΟΒΟΙΪαϑι, ἀπιτο συνουσιάσαι. οἷ. Υ΄. 864. 

Ὑ. 6052. βαϑὺς τὰ οὐ] τοι 80 ἢ ἄθιὴ 
Πουηθυ βοποη βαϑὺ λήϊον Β, 140. Ποτοα, 

πωλεύμεναι ψιῖθ ἐσοιχνεῦσιν 

Υ, 92 τοῦ ληΐου τὸ χάλλιστόν τε χαὶ 
βαϑύτατον. ΑἸ80 ἋἸοΠΙ. 

Υ. 068. ΒΘ Βίθιαπρ ἀθ5 πρὸς Μ]0 
αἴθ γοῃ ἐς ϑορῃ. ΕἸ. 14 τοσόνδ᾽ ἐς ἥβης. 
Ο64. 00]. 126 προσέβα γὰρ οὐχ ἄν ποτ᾽ 
ἄλσος ἐς τᾶνδ᾽ ἀμαιμαχετᾶν χορᾶν. Οθὰ.. 
Β. 118 ἀχτὰν πρὸς ἑσπέρου ϑεοῦ. ΕΓ. 
Ῥμοθη. 234 λειμῶν᾽ ἐς ἽΜρας. Κ΄θ0. ρ΄ 
ΤῊ. 1817 βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσού- 
χων ϑεῶν. Α, 850 ἕζετο ϑιν᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς 
πολιῆς. Εθθη80 πρὸς ΡΙΌΠΙ, Υ͂. 1. 

Υ. 664. τὸ Δῖον τίβ Υ. 619. ὡς ἂν 
τϊύ ἀἄθιὴ ΟΠ] πον τῖθ Τ00, 824. 

Υ. θῦ1:., Ζα. ἔτλην. δὲς αν 15: 
Υ. 0588. ᾿Κπὶ τϊΐ ἰδ θηθίν ἰδὲ Ὀοὶ 

ἄθηῃ ΤΥΔΡΊΚΟΥΗ Β56]16η; ἃι15 ΑΘΒΟΠΎ]ΟΒ 
Ἰᾶβϑῦ. 510} ππιν 8|16 8}15 Ρϑυβ, 191 λέπαδν᾽ 
ἐπ᾿ αὐχένων τίϑησι δη!Πτοη. Εἶπ ΔΠΟΥΘΕ 
βδἰβρίϑι τι. ΕἸ. 184 στεῖχ᾽ ἐπ᾿ ᾿Αϑη- 
νῶν. Κυιᾶρου ὃ. 08, 40, Δ. 9. 

Υ. 069. χρὴ Πίοτ ψὶθ Υ. 940. 
γ. 000. [γον (ἀδρϑηβαίζ γοῃ δρᾶν τππὰ 

λέγειν ῃδπβρ', τίθ Οθα, Ὑ γι. Υ. 72 ὡς 
ποϑοιϑ᾽ ὅτι δρῶν ἤ τί φωνῶν τήνδε ῥυ- 
σοίμιην πόλιν. ΡμΙοοΙ. 900 οὐδὲν δρᾷς 
οὐδὲ φωνεῖς, 50. Ποῖ ΠΌΙΠΘΙ οὔτ᾽ ἔπος 
οὔτε τι ἔργον. 

Υ. 005. Μία. Ὀθδομίθ θη Δ ΘΟΙΒ8] 
(ον Βοαδαϊαμρ ἴῃ ἄθη Τηδηϊ νοι ὠϑεῖν 
ἀΠ4 μολεῖν. Καᾶρου ὃ. 88, 6, Α. 9, Υβ]. 
ΡΠΠοοί. 1929 χαὶ παῦλαν ἴσϑι τῆςδε μή- 
ποτ᾽ ἐντυχεῖν νόσου 5οῖζο πιπησιδηι ἢ... 
γ18}1} ἤπθπὶ [οΥ 6, 



χεὶ μὴ ϑέλοι, πυρωπὸν ἐχ Διὸς μολεῖν 
χεραυνὸν, ὃς πᾶν ἐξαϊστώσει γένος" 
τοιοϊσὸε πεισϑεὶς Λοξίου μαντεύμασιν 
ἐξήλασέν με χἀπέχλῃσε δωμάτων 
» » 3 ) 3 ’, 

ἄχουσαν ἄχων" ἀλλ ἐπηναάγχαζξε νιν 
Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 

“Ἂ» " Δ Φ) [4 ΄ ἜΑ ὸξ 

Ἢ σαν. χερᾶστις Ο ὡς ορᾶτ Οξζυστήμῷ 

μύωπι χρισϑεῖσ᾽ ἐμμανεῖ σχιρτήματι 

ἄχρατος ὀργὴν 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 9 

ἄφετον ἀλᾶσϑαι γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις" 

610 

εὐθὺς ὃὲ μορφὴ χαὶ φρένες διάστροφοι 

6015 
55: Χ Ὑ ἤ 7, δῇ ἤσσον πρὸς εὔποτόν τε Κερχνείας ῥέος 
Λέρνης τε χρήνην᾽ βουχόλος δὲ γηγενὴς 
; Ἄργος ὡμαάρτει, πυχνοῖς 
ὄσσοις δεδορχὼς τοὺς ἐμοὺς χατὰ στίβους " 

080 5 ΄ ΦᾺΣ ΔΥΡΕΥ 55.,..,7 ΄, 
ἀπροσδόχητος δ᾽ αὐτὸν ἐξαίφνης μόρος 
τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν, οἰστροπλὴξ ὃ ἐγώ 
μάστιγι ϑεία γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 
χλύεις τὰ πραχϑέντ᾽ " εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὅτι 
λοιπὸν πόνων, σήμαινε" μηδέ μ᾽ οἰχτίσας 

Υ. 666. γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις ψ16 ἔν- 
ἮΘΥ ἴπ δἴπθιῃ ΟΠουρθβαηρ, Ζτι' ἄφετον γρ]. 
Ρ]αίδτοη. ΟἸθοα. ΧΧΤΙΥ͂ τὸν Απιν ἐν 
ἀφϑόνοις διαιτώμενον καὶ τρυφᾶν δοκοῦντα 
τοῦ χατά φύσιν βίου χαὶ δρόμων ἀφέτων 
χαὶ σχιρτήσεων ἵμερος ἔχει. 

Υ. 6067. ὙΥΊΘ Πῖθυ, βίθῃῦ (ον ΠΠηΪν 
ἀ65 Αογὶδὺ 516. οι. ΤῊ. 429 ϑεοῦ τε γὰρ 
θέλοντος ἐχπέρσειν πόλιν χαὶ μ.ὴ ϑέλον- 
τός φησιν οὐδὲ τὴν Διὸς "Εριν πέδοι σχή- 
Ψψασαν ἐμποδὼν σχεϑεῖν. τιν, Ογοβί, 1927 
μῶρος, εἰ δοχεῖς με τλῆναι σὴν χαϑαιμά- 
ξαι δέρην. [πὶ Αραπηθιηποῃ Υ. 1059 6ι- 
Μθαουῦ ἋοΥ ΟἿΟΣ ἄθὴη Αθρβϑίμοβ. δεχο- 
μένοις λέγεις θανεῖν σε διτι 561η6. Ὑγοσίθ 
ἀλλὰ μὴν χἀγὼ πρόχωπος οὐχ ἀναίνομαὶ 
ανεῖν. [Ιἡ 5010Π6} (616 σϑηΐ ἀ6Γ [ἡ- 

Ππιν 465 Αοτυὶδί, συ Που 16 Ὠδιιῆσ' πΙοΠΐ 
αἴ6 Βοαθαίιπηρ 465 Ῥυϑίθυϊπιη)., 5ΟΠΩ ΘΙ 
ΘΙΠΘΙ ΤΆΒῸΠ σ ΓΘ ΡΠ ΘΠ6 1) ὅδοηθ ἢδί, 
ἴη αἷο Βοάθυμιηρ 65 Επιξισιιπ ἴδοι, 
Ῥδμΐη. τθοῃποίθ Πρυτμδ 11} ἀπο ἢ αἴθ 5[6116 
Ὧ65 Αἰὰχ ν. 1080 ὅπου δ᾽ ὑβρίζειν δρᾶν ὃ᾽ 
ἃ βούλεται παρῇ, ταύτην νόμιξε τὴν πόλιν 
χρόνῳ ποτὲ ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν εἰς 
βυϑὸν πεσεῖν, ννἅθπτοπα Απάθγθ ἀατίη θη 
ΒΘ ΠΟΙ ΒΟ Π6. Αουδβύὺ 56 ΠΗ. 

Ὗ. 611]. ἄχουσαν ἄκων πὶ Υ. 19. 
Υ, 612. γαλινὸς τὴξ πᾶιιῆσονι δοία- 

ῬΠΘΙ, ΜῈ 50 ΠῸη. {ΓΠοῚ, πρὸς βίαν νῖο 
Υ. 899, πίοῃῦ υθυβο θη. νοὴ βίᾳ ϑορῃ. 
Ἐ]. 619 ἀλλ᾽ ἡ γὰρ ἐχ σοῦ δυσμένεια χαὶ 

Υ͂ ᾿ . ἌΓ ᾽ 2 - - 

τὰ σὰ ἔργ᾽ ἐξαναγχάζει με ταῦτα ὃρᾶν 
βίᾳ. 

Υ. 6179. φρένες διάστροφοι ψῖθ ΒΟΡΉ. 
Αἱ. 441. 

Υ. 616. Το οτίθ ὀξυστόμῳ μύωπι 
χρισϑεῖσ᾽ ΞΟΠ ΘΙηθη ἀδτγδτῖ Ζιὶι Τὰ Πγθη (1855 
ΠΟΘΙ γῸΠ (6) ἔγῦΠ6᾽ θυ πηΐθῃ [ἡδθοΐ 
αἴ6 θά ἰδὲ, τὶ 850 ΤΏΘ}Γ ἦα ῬΊΙΠΙτ5 
(ἰβίονυ. πδίυσ, ΧΙ, 28, 84, 100) ἀηπριθοὶ 
(885. ἀἀ5561060. οἴπθῃ ϑίδομθὶ πὶ Μαπαθ 
᾿αὺ πηα 4 ἴῃ ἄθη Ηϊκοίϊθη ([Π506801- 
ἄοτο Υ, 8017) την θι8] παρ τιμίου (61 
οἶστρος (855361006 Ζι γϑυβίθῃθῃ ἰδβί, 
Αὔϑὺ ἀθγ ῬΟΠΟΙΙαϑί νϑυβϑίδηα τιηΐθυ (161 
μύωψ ἀ6η ἴδομθὶ πηϊδ ϑ] Πθιη αἷθ Ἐϊπ- 
(Ἰοὺ Πρ ΓΘ 6) ΘΙ θη, (ἰδγ βοηδὺ βού- 
χεντρον ἢΐθ85. [)ΔΠΠ ἰδ 65. 5561} 6. νὰ 8 
ΠΔΟΠ ΠΟΥ (Υ. 682) ἀπτοῃ μάστιγι θείᾳ θ6- 
ΖΘΙομποὺ τἱτὰ. (5, ἃ, Ατπη. χὰ Υ. 960. 
{{0  ]ρθ η5. παρ ἀΔ5. Τηϑθοῦ μύωψ γογὴ 
οἴστρος τιηο 5 Π]θθη, (Ξ6Π0]. δα ΑΡΟ]]. 
ΒΠοα. 1, 1200 μύωψ εἶδος μυίας χατὰ 
ἔαρ γιγνόμενον ἥτις ταῖς λογάσι (1666 1η6- 
ΟΠ λαγόσι) τῶν βοῶν ἐπιχαϑεζομέν 
δάχνει αὐτὰς χαὶ εἰς μανίαν ἄγει. ἀφ 
οὗ χαὶ οἶστρος λέγεται. Σώστρατος δὲ, 
ἐν τῇ τετάρτῃ περὶ ζώων διαστέλλει τὸν 
μὔωπα τοῦ οἴστρου. Ὃ μὲν γὰρ μύωψ 
ἐκ τῶν ξύλων ἀπογεννᾶται, ὁ δὲ οἶστρος 
ἐκ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς ἐπιπλεόντων 
ζωαρίων. 

Υ. 616. . εὔποτον δύο Υ, 812. 
Υ. 082. γῆν πρὸ γῆς νῖθ ΑΥΒΙΟΡΙ. 

Αὐμάτη. 285 χαὶ διώχειν γῆν πρὸ γῆς. 
Οἷς. δα ΑΠϊο. ΧΙ͂Υ͂, 10 Ἰύδαπιθ γῆν πρὸ 
γῆς ΟορΊίο. 



Ἀν ΡΨ θ0 ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

080 ἢ 

090 

Ψ, Ξ 4 Ὶ Ὁ. ᾿ς ». σύνϑαλπε μύϑοις ψευδέσιν νόσημα γάρ 
Ἢ αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους. 
ἷ ΧΟ. ἔα ἔα, ἄπεχε, φεῦ- 

5. Ἐν ) 5.4} ; Ὑ ΄ ᾿ οὐπώποτ᾽ οὐπώποτ᾽ ηὔχουν ξένους 
Ξὰ ΄ ΕΠ Αι ᾿ : μολεῖσϑαι λόγους εἰς ἀχοὰν ἐμὰν, 

οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα χαὶ δύσοιστα 
΄ ΄ -» Κ΄ Ψ» 

πήματα, λύματα, ὄξιματα χέντρῷ 
ψύχειν ψυχὰν ἀμφάχει. 
ἰὼ, ἰὼ μοῖρα, μοῖρα, 

Ὁ ».: - - }] - 

πέφριχ᾽ ἐσιδοῦσα πρᾶξιν ᾿Ιοῦς. ΐ 
πρῷ γε στενάζεις χαὶ φόβου πλέα τις εἴ: ; 
ἐπίσχες ἔς τ᾽ ἂν χαὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑῃς. ; 
λέγ᾽, ἐχδίδασχε: τοῖς νοσοῦσί τοι γλυχὺ , 
τὸ λοιπὸν ἄλγος προὐξεπίστασϑαι τορῶς. 
τὴν πρίν γε χρείαν ἠνύσασϑ᾽ ἐμοῦ πάρα 
χούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆςδε πρῶτ᾽ ἐχρῴζετε 
τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης" 

Ν᾽, 085, σύνϑαλπε πίοι τιηᾶ Υ͂. 648 

ψϑθλ» ἀγρρδο, Ἐξ 

609 
{0 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

: 

τοῦ ἦ 

: δι 

ν 
' Βι 

π 

---«- .«.- -- πὸ... -ονλα πὰς “-. «ἡ -“»ον κὰκ σεδλνανασ, δι, 
ΤΟ Ξ ᾿ ἄς: ᾽ χε 

Π8Δ00 Πάπποον Μθίαρμου, ψῖθ ὅορῃ. ΑἹ. 
418 ϑερμαίνεσθϑαι χεναῖσιν ἐλπίσιν. Ασ. 
481 τίς ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν χεχομμέ- 
νος φλογὸς παραγγέλμασιν νέοις πυρωϑέντα 
χαρδίαν ἔπειτ ἀλλαγᾷ λόγου χαμεῖν; 
Ζατῃ (δαδῃκθη οἵ, γ, 96 μηδὲ τί μ᾽ αἰ- 
δόμενος μειλίσσεο μηδ᾽ ἐλεαίρων, ἀλλ᾽ εὖ 
μοι χατάλεξον τπιη6 Ζιηὴ ΕΟΙΘΘΠΠ6η 1, 912 
ἐχϑρὸς γάρ μοι χεῖνος ὁμοῦ ᾿Αἴδαο πύληῃ- 
σιν ὅς γ᾽ ἕτερον μὲν χεύϑη ἐνὶ φρεσὶν, 
ἄλλο δὲ εἴπῃ. 

Ὑ. 0806. συνθϑέτους λόγους ψ|16 ΑΥἹ- 
Βίορῃ. τη, 1052 οὐχ ὄντα λόγον τοῦτον 
ξυνέϑηκα. - νόσημα νῖο Υ. 1009 νόσος. 

Ν. 088. ὧδε ἰδ Πἴογ Ζὶ ξένους 8115 61ὴ 
ἘΟΙσΘ πάθη Ζιι θη ΠΘἢτη 6 ἅΠΉ]10 ἢ} Μ]16 με- 
τρίως Ὀ6Ὶ ἘΣΤΙ ρΙ 465. ΤρΗρ. Απ]. 920 ἐπί- 
σταται δὲ τοῖς χαχοῖσί τ᾽ ἀσχαλᾶν μετρίως 
τε χαίρειν τοῖσιν ἐξωγχωμένοις. 80 5:6} 
ἄλλοτε τη ἀογ Ἶσιν ἀπὸ χοινοῦ ΠΟ. 

κτορος δαΐου δαμίου βαρὺ τὸ περίβαρυ χρύος 
ἔχειν. (θ 16 Εὐππηθη] θη. Θυβοἤγθοιτθη α8γ- 
ΠΟΥ, ἀα85 Οτοβδίθϑ θη ἤοῃθη ἰδέ, τὶθ 1ἢ- 
Π6η ἀοΥ ιομαίίθη 46 ΟἸ ν ϑμηπηθβίγα τηϊῦ- 
Θϑίμ 6 Πα..) ΟΑἸΘΙοΠ]δπίθ 16 μου ἤπάθη, 
5100ῃ ΟΥοΥ ὅπὸῃ ἴῃ αοΥ ουηβίθῃ ΡΟΘϑΊ8, 
νῖο ΗΙΚοΙ, 820 ὅδε μάρπτις νάϊος γάϊος. 
Ασ. 1009 πρᾶσσε, πιαίνου μιαίνων τὴν 
δίχην. 249 τοῖς μὲν παϑοῦσι μαϑεῖν. 
ΤΙῃ οἴπθιη Ετδρτηθηίθ (θοὶ Ηθιη. 398) 
δέδοικα μωρὸν χάρτα πυραύστου μόρον. 
θοὸν [ηΠηϊν (65 Ῥτᾶβθπβ Ψύχειν π80ῃ 
μολεῖσϑαι αἀνοκύ οἷπθ ΔηΠπαϊίθπάθ τπιηὰ 
δ0 ἢ); 16 χύ ποοὴ Του ἀδπθσπθ ὙΙΓ Κα ρ' 
8118. 

Υ. 095. πρᾶξιν ΞξΞ τύχην, συμφοράν, 
6. ΚΌΡΗ. ΑΙ. 790 ὡς ἥκει φέρων Αἴαν- 
τὸς ἡυῖν πρᾶξιν, ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 

γ. 0906. πρῴ πιο ΡΥπ8, 16 ΚΌΡΗ. 
Τύδο]. 091 μὴ πρῷ λέγοις ἂν τὸν πόϑον 
τὸν ἐξ ἐμοῦ, πρὶν εἰδέναι τἀχεῖϑεν εἰ πο- 

28 χεῖμαι δ᾽ ἐπ᾿ ἀχτῆς, ἄλλοτ᾽ ἐν πόντου ϑούμεϑα. -- πλέα τις --- 485 ῬΙΟΠΟΙΏΉΘΗ 
σάλῳ πολλοῖς διαύλοις χυμιάτων φορούμε- πὶθ Υ. ὅ90. : 
γος. Θορῇ. ΤΎδοη. ν. 11 φοιτῶν ἐναργὴς γ΄. 6917. τοῖς νοσοῦσι Δ]]σΘηηθίη, Μ]16- 
ταῦρος, ἄλλοτ᾽ αἰόλος δράχων ἑλιχτός. 
ΑΘΠΒΠ]ΙΟΠ65. χὰ Ῥτοι, ἡ 458. 

Υ, 092. ἀμφήχει χέντρῳ πνῖο Οδα, 
Τγτ, Ὗ. 809 μέσον χάρα διπλοῖς χέντροισί 
μου χαδίχετο τιηὰ Αἱ, 9342 μάστιγι διπλῇ. 
Π)ὰ5 Αὐἀ]θοίναιη ἀμφήχης δῖιοἢ Υ, 1044. 
ΤλΆ556106 914 ὕππη. 155 ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος 
ἐξ ὀνειράτων μολὸν ἔτυψεν δίχην διφρη- 
λάτου μεσολαβεῖ χέντρῳ ὑπὸ φρένας ὑπὸ 
λοβόν. --- Ζτπι ψύχειν γουρ]οῖοΠο τηὰῃ ἄρῃ 
ἀθυίβοῃοη. Αὐιβάχιοϊς ..65 ἀρου τι ἢ ταὶ 
ΚΑΙ’ πη ἀτ5. ἤθη Τπιηθηϊάθη αἴθ [0]- 
Βθηίθη οτίθ Ὑ, 100 πάρεστι μαστί- 

ψΓῸΠ] σιιηϑοηϑί ἃῃ [ὸ σοάδοῃΐ πῖρ, 1) αγ- 
ἌΡΘΥ τη6 ἢν σὰ Υ. 890. 

γ΄, 098. Τ)ὲ5 Αβυπαρίουῃι ἴπ ἀθὺ ατ]η- 
σοπάθη Απἢογάοιτιπσ οἵ, Υ. δ6. 

γι τόθ. ἀνύομιαι Θοπμδοσπον, ν ΟΠΟΘρἢ, 
808 ὑπὸ δ᾽ εὐνοίας πῶς ἴσον εἰποῦσ᾽ ἀνύ- 
σωμαι αππ]ὴ [Ὡ Πἴπ|5. ΠΠΟΤ8. ΔΙΉΟΥ 51} απιο- 
πο οΟηΒοη πὶ θοβδίχη τι Ραγτα οἱ γουθᾶ 
Ἰοχιαν (γον 65. ΟΠΟΥΒ. γον ον Ὀ6- 
γΟΥ ΒΓ ποτ θὴ. Εσιπουπιπρ' 65. ΑΘΟΊΒΈΠΟΒ 
τἀπὶ ἀον (ΟἸγίπηηοβίνα. 

γ. τθά. 
Εν Ὁ 

{6 Ρον ἀθῃ ἸΟὈγδιι ἢ γὸπ πρὸς 

» δε ἂς 

ἃ 
[ἡ 
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τὰ λοιπὰ νῦν ἀχούσαϑ' οἷα χρὴ πάϑη 
τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νεάνιδα. 

ἃ σύ τ᾽, ᾿Ινάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους τ0ῦ 
: ϑυμῷ βάλ ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐχμάϑῃς ὁδοῦ. 

πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολάς 
τρέψασα σαυτὴν στεῖχ ἀνηρότους γύας. 
Σχύϑας δ᾽ ἀφίξει νομάδας, οἱ πλεχτὰς στέγας 
πεδάρσιοι ναίουσ᾽ ἐπ᾽ εὐχύχλοις ὄχοις, 110 
ἐχηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι" 

Ἷ οἷς μὴ πέλάζειν, ἀλλὰ γῦι᾽. ἁλιστόνοις 
; χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐχπερᾶν χϑόνα. 

. . . . . . . . . . . . . 

λαιᾶς ὃὲ χειρὸς οἱ σιδηροτέχτονες 
51 τὸ (ἊΣ, 7“, α ! ΄» , ,΄ οἰχοῦσι Χάλυβες, οὃς φυλάξασϑαί σε χρή. ΤΠ 

ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοι ξένοις. 
ἥξεις δ᾽ ὑβριστὴν ποταμὸν οὐ ψευδώνυμιον, 
ὃν μὴ περάσῃς, οὐ γὰρ εὔβατος περᾶν, 
πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καύχασον μόλῃς, ὀρῶν 
ὕψιστον, ἔνϑα ποταμὸς ἐχφυσᾷ μένος 120 
χροτάφων ἀπ᾽ αὐτῶν. ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 

᾿ Ω ΄ ΣΙ Σ 
χορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 
βῆναι χέλευϑον, ἔνϑ᾽ ᾿Αμαζόνων στρατὸν 
ἥξεις στυγάνορ᾽ αἱ Θεμίσχυραν ποτὲ 

“Ὁ ΕΣ Χ Γ᾿ ) σ ἱ σὴ 

χατοιχιοῦσιν ἀμφὶ Θερμώδονϑ᾽, ἵνα [2ῦ 

Υ. τ006. ϑυμῷ βάλε ἀ6᾽ Τ)αϊν 1008] λάϑρων χερὸς ἐκ δορυπάλτου. ϑορῃ. ΕἸ. 
αἴθ Ἠϊοπίαηρ' ὈΘ ΖΘ ΟΠ μη τ] βάτε δόμῳ 894 ὁρῶ κολώνης ἐξ ἄχρας νεοῤῥύτους 
Εππῃ. 1082. χινδύνῳ βαλεῖν 5160). σ΄. ΤΠ. πηγὰς γάλαχτοςς Αδβοη. ΠΙΚοί, 9255 τὸ 
Υ. 1048. Τὰν. Ῥμοθη. 1590 σχότον ὄμ- πρὸς δύνοντος ἡλίου. ΑΘ Ὧ6Υ Ὀ]Ό556 
μασι βαλών. ΑΡΘΙ ὅορῃ. Ορά. ΟὉ]. 9705 (ἀϑποίϊν ὅόρῃ. ]. 900 ἐσχάτης δ᾽ ὁρῶ 

ἢ νῦν ἔτ᾽ αὐτῶν μηδὲν ἐς ϑυμὸν βάλῃς. πυρᾶς νεώρη βόστρυχον τετμημένον. Αρ. 
α, Ὧ00 ὡς ἐνὶ ϑυμῷ ἀϑάνατοι βάλλουσι. Ι0δῦ τὰ μὲν γὰρ ἑστίας μεσομφάλου 
50 δΔΊΟΠ σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι. ἕστηκεν ἤδη μῆλα. Μαῃ Παΐ 5016Π6 (16- 
Κυῦρου ἢ, ὃ. 40, 2, 4. ὡς ἂν τοῖν ἀπ) ποίϊγθ ἅπῸ νοὶ] ἃ15 Οθμηοίϊνο ον Ζαρο- 
Οοπ]πποῦν πὶ Υ, 004, 824. ΠΟΥ ρ κοῦ οὐπἅτί, Κυᾶρου Π, ὃ. 46, 1, 
ΟὟ, Τ08, στείχειν τηἱ ΟἸ)]οοὐ ΚυΐρῈ, Α. 0. 
πὸ 6 0,.2. ΤΠ, ὃ. 46, 1, 2, σὶρ Υ. 115. Πῖ΄ΊΆ6 Αὐῇόβιησ ἴῃ ἤθη Τυῖ- 
ἥξας Υ. 8817. ἀνηρότους γύας οἷπ Οχγ- ὈΓΔΟΠΥΒ ἱπ| ΖυΘΙθη. Ετιθ88 ΠΠΠΘΙ 80 
ἸΠΟΓῸ) Μ|6 Υ. 904. (ἰλ85. αἴθ ουϑία Κανζθ ἀπο ἀἃ5. Επαθ 
Υ Τ10. πεδάρσιοι ψῖθ Υ. 2029, εὐ- οἰπθ5 ογίοβ σϑθι! οὶ τὶν, αἰ φνοῖία 

χύχλοις ὄχοις “16 ἀπήνην εὔχυχλον ζ, πηᾷ αγ[86 ἀπτο} αἴθ θοϊάθη οὐβίθη 5.0]- 
58, 10. θη (65 ΤΟ] Θ μ 61, 
ΠΥ 12. ΤΟΥ ΤῊΠΠΙΥ ἱπὶ ΘΠ (168 Υ, 111. “Ὑβριστὴν ποταμόν --- ἅδε: 

Πηρογαίνβ ψ]8 ορη. ΕἸ. ὃ φάσχειν Μυ- ἀἄδῃ Ιοοδίθη Αοοιιβαίν πὶ Υ, 729, 190 
χήνας τὰς πολυχρύσους ὁρᾶν. Οφθὰ Ἴ γι, 5. Κυῦῶροι ὃ. 46, 1. 1. Ζα οὐ ψευδώνυ- 

462 φάσχειν ἔμ᾽ ἤδη μαντικῇ μηδὲν φρος μον 8. Υ͂. δῦ. εὔβατος περᾶν ταῖν ἅμη]1- 
Ν νεῖν. Κυῦρον ὃ. ὅδ, 1, Α. ὃ. -- Ζὰα οἰθγ ΕΔΠῸ ἄθγ βθάθ ψῖθ Υ, 766. 
 ἀλιστόνοις οἵ, στένει βυϑός Υ, 499, Υ. 119. Ζα πρὸς αὐτὸν ΚΚαύχασον 5, 
ο Υ͂, 114. λαιᾶς χερὸς ἸΟΟΔ]6Υ ἀθηθίίν 4. ΑΠΙΠθΗπιηρ σὰ 96]. 
 ΜΌ] ὉΠΒΡΥΠΡΊΙΟἢ. δὐ 416 Εσγαρο,, ΟΠ. 9 Υ. 122. ἐς μεσημβρινὴν βῆναι κέλευ- 
Ο ΒῸ 506Π|60 ἅτ0}) αἷ6 Ῥτγὰροβί πο. ἐχ ον νῖθ ὅόρῃ. Αἱ, 1254 ὀρϑὸς εἰς ὁδὸν 
πα πρὸς. Αρ, 116 φανέντες ἴχταρ με- πορεύεται. 
"ἥ Ἴ 



τϑξαίαι2 Σὺν τως α 

ποοσοσσσε Ψ ιν. οὐ ς σ᾽ ἘΜ σι. ΟΠ ΠΕ 
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τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γνάϑος, 
ἐχϑρόξενος ναύταισι, μητρυιὰ γεῶν" 
αὗταί σ᾽ δδη; γήσουσι χαὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 
ἰσϑμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 
Κιμμεριχὸν ἥξεις, ὃν ϑρασυσπλάγχνως σε χρή 180 
λιποῦσαν αὐλῶν᾽ ἐχπερᾶν ΔΙΑΤΟΕ Ε 
ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰς ἀεὶ λόγος μέγα 
τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ ἐπύνοωδε 

’ 

χεχλήσεται. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον 
ἤπειρον ἥξεις ᾿Ασιάδ᾽. 80 ἀρ’ ὑμῖν δοχεῖ 
ς - ῃ, 5“ ͵ ΕῚ ἃ »Ὶ ΄ - 

ὃ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνθ᾽ ὁμῶς 
βίαιος εἶναι: 

νὴ τῆρος" 

τῇδε γὰρ 
χρήζων μι γῆναι τάςδ᾽ 
πιχροῦ δ᾽ ἔχυρσας, ὧ 

οὃς γὰρ 

Ο 

νῦν ἀχήχοας λόγους, 

ς 

Ὀὕνητῇ ϑεὸς 
ἐπέρῤῥι ἰζεν πλάνας. 

ὃ χόρη, τῶν σῶν γάμων 
140 

εἶναι δόχει σοὶ μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. 
ἼἸΩ. ἰὼ μοι μοι. 
ΠΡ. σὺ δ᾽ αὖ χέχρα: 

δράσεις, 
ΧΟ. 
Π|: τ να Ξ 
0 ττπτ ὃητ᾽ ἐποὶ ζὴν 

᾿ 

γας χαναμυχϑίζει" τί 
ὅταν Ξ' λοιπὰ πυνϑάνῃ χαχά 

Ἶ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς; 
τέλαγος ἀτηρᾶς 
χέρδος, ἀλλ᾽ οὐχ 2: τάχει 

ἐμαυτὴν τῆςδ᾽ ἀπὸ στυφλῆς πέτρας, 

, 

πος 

δύης. 

ὅπως πέδοι σχήψασα τῶν πάντων πόνων 
ἀπηλλά γὴν; χρεῖσσον γὰρ εἰς ἅπαξ ϑανεῖν {00 
ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν χαχῶς. 

ΠΡ. ἢ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄθλους φέροις, 
“ »" ΄ 2 3 ' 

ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον᾽ 
αὕτη γὰρ ἣν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή" 

πνϑς Ζα τ χϑρόξε νος 5. Επι. δ6α, 
1204 π ϑα άδ ον π ετρῶν ἀξενωτάταν 
ἐσβολάν. Οεα, Ἀ. 1θῦ. τὸν ἀπόξενον ὅρ- 
μον, Θρήχιον χλύδωνα. 

Υ. 128. χαὶ μάλ᾽ ἀσμένως οὐ απ] 61η, 
Υ. 198. ἐπώνυμος ψ16 Υ, 800. 
τ νϑη:, ἄρα ΟΠ ΤῸ ΠΙΔΠ Π6) θη 49 

Απύποτί οὐγαιίοί, 10 ΒΌΡΗ. ΕἸ. 614. ἀρά 
σοι δοχεῖ χωρεῖν ἂν εἰς πᾶν ἔργον αἰσχύ- 
νῆς ἄταρ: οα, Τ᾿. 822 ἀρ’ ἔφυν καχός; 
ΑἹ. 271 ἄρ’ ἐστι ταῦτα δίς τόσ’ ἐξ ἁπλῶν 
χαχά; Ορᾷ. 60]. 1780 ἀρ’ ἀν ματαίου 
τῆς ἂν ἡδονῆς τ τύχοις; ΑἸ50 ΠΙΘΙ -ξξ 
ἄρ᾽ οὐ, γγὰ8. 510}} ΠΌΡΙΘ 65. 61 ΑΘΒΟΠΎ]ΟΒ 
πἴομς Ἀπαρί. Κιᾶρον ὃ. 69, 9. -- Οὐ 
᾿]ΘΥ ἴῃ Τ)δούγ 8. ἴῃ Ἐπ αὐτο Ετιβ80 
ἰδ, θυβοῃθὶηΐ Φν ΘΙ [6] ΠᾺ ΤΊ: ἀὯἃ. α16 ΚὔτΖθ 
(6 Γ ογβίθῃ ϑγ 106. ἴῃ ᾿Ασιάδ᾽ ὈΘΘΟΒΚΊΙΟΙ 
ἰδί, 50. πα τηᾶπι γουρ ΒΟ] αρθη ᾿Ασίδα Ζιι 
ϑομγοίθθῃ, 
ν 186. ἐς τὰ πάντα φσοποβ 10} εἰς 

τὸ πᾶν. 

Υ. τ40. γὰρ πίον ἴῃ ἃπάθυθη 5128 
ἴη ἀογ Ετᾶρο αἷ8 Υ, 819. ΕΌΘηΒΟ ΨΜ|0 
μΐθυ ἀθοὶι Υ͂. {Ὁ 1. ΘΝ. 981: 

Υ. 1460. πέλαγος ΔΘ ΘΘ ΟΠ ]Π]ΟἾΘΥ 
Μοίαρμθι, Ζ.ὄ Β. Υ. 888, 1018, [ὈῬ6185. 493.]} 
560. σ΄. ΤῊ. Τῦ8 χαχῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα 
χῦμ, ἄγει. Ορά. Οο]. 1140. ὙγδΟΒ. Ὑ. 
 Ὑ γε οἵ, αἴθ πη. τὰ Ο. 205. 

Υ. 1417. τί ἰδὲ ΠΙΘΥ 1η οὔθ τηοα]ῆ- 
οἶτον Βϑαθιίιμρ' χὰ ΠΒΠΙΉΘΗ, 

γ. 1419. Ζὰ ὅπως --- ἀπηλλάγην 5. 
Κυᾶρον ὃ. 84, 8, 8, Ἠθττη, δὰ ΥἹρ. Ῥ. 
800. 50 Ομοορὴ.. 196 εἴτ᾽ εἶχε φωνὴν 
ἔμφρον᾽ ἀγγέλου δίκην, ὅπως δίφροντις 
οὖσα μὴ χινυσσόμιην. 

Υ. 180. ὕδθεον εἰς ἅπαξ 5. ΚυῦρΟΥ 
δ, 66,1. Δ; ΒῸ. εἰς εἰ τ 

Υ͂, τὸϑ. ὕθθον αἷθ Βοζίθῃθησ (68 
ΒοΙαι νι. 5, Καΐρον 1, ὃ. 88, Ξ2 Ἂ),ὅ ἐν 
Υ, τὅ4. Ζα αὕτη οἴ. ̓ Κυῦῖρον ὃ, 61. Ὁ 
Ὗ, τοῦ. νῦν ψὶ0 Υ. 158. Ἐαδὶ ἀϊε: 

56 106 ΥρΒαιαθμῃρ Υ. 258. 
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γῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προχείμενον {51} 
μόχϑων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐχπέσῃ τυραννίδος. . 

Ιῶώ, ἢ γάρ ποτ᾽ ἔστιν ἐχπεσεῖν ἀρχῆς Δία: 
ΠΡ. ἥδοι ἄν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφορᾶν. 
Ιῶὼ. πῶς δ᾽ οὐχ ἄν, ἥτις ἐχ Διὸς πάσχω χαχῶς; 
ΠΡ. ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδέ σοι μαϑεῖν πάρα. {00 
Ιῶὼ. πρὸς τοῦ τύραννα σχῆπτρα συληϑήσεται: 
ΠΡ. πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ χενοφρόνων βουλευμάτων. 
Ιῶώ. ποίῳ τρόπῳ: σήμηνον, εἰ μὴ τις βλάβη. 
ΠΡ. γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 
Ιῶ. ϑέορτον ἢ βρότειον ; εἰ ῥητὸν, φράσον. 100 
ΠΡ. τί δ᾽ ὅντιν᾽ ; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τάδε 
Ιῶὼ, ἢ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται ὑὕρόνων; 
ΠΡ. ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρὸς. 
Ιὼ. οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆςὃ ἀποστροφὴ τύχης; 
ΠΡ. οὐ δῆτα πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυϑείς. {τ0 
Ιὼ. τίς οὖν ὃ λύσων ἐστὶν ἄχοντος Διός: 

Υ. 58. συμφορὰ οἶπθ. γοὸχ πιθηϊδ, 
βοιϑύ πὶ ῬΥΟΙΊΘίΠΘτιΒ. ΤῸ] πὶ ΒΟΠΠΠΠΠΊΘΤ. 
Βίηηθ. ΘΒ ον οἵμαι, [ἀπ θη. τ" {- 
ὮΘῚ δοχῷ οἰ ΠΡΌΒΟΠΟΌΘΗ. 

Ὑ. 709. ἐκ ἴον ρουγδιομί ψὶθ Υ. 221. 
Ὅδθου αἴθ Ατιϑ]αβϑδιηρ (65. γι Π5. ἴῃ 
πῶς δ᾽ οὐχ ἂν; 5. Ζὰ Υ͂. 847. 

Υ. 100. 16 σΘΠΘΕΥΙ ΦΌΒΟΙ Ϊ ὄντων 
τῶνδε Δι }}4116η ἃ. ΠΟΘ ἰδ Ζιι νουρ]οὶ- 
6Π6η ΑἹ. 281 ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπί- 
στασϑαί σε χρή. Επὺ:. δε, 1911 ὡς οὐ- 
χέτ᾽ ὄντων σῶν τέχνων φρόντιζε δή. 
Τιπιο, ὙΠΠ, 1ὅ ὡς τῶν στρατιωτῶν μερ.- 
πτῶν γενομένων οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. 
{606 ὡς 5[αι (165. Ὀ]ΟΒβθὴ ῬΥΓΟΙΡΙΠΠῚ5 
Οὐθν ὅτι τηἱξ ἀθιὴ θη Πηϊπιη ΠδῸ ἢ 
θη γουθθη εἰδέναι, νοεῖν, διαχεῖσϑαι τὴν 
γνώμην, ἔχειν γνώμην, νγὸ τὴ 1 [Θ᾽ Π]ΒΟΠΘ ἢ 
ΟΟΥ δοοιιβαίίνιιβ ὁ. ἰηἴ, 5θῃΐ, Πδηαο]} 
Μαιμὰ δ. 5809. Απαρθαίοπα Κυῦρον ὃ. 09, 
08, 8. 
Ὗ. 161. Τὸν Αρουβαϊν νίθ Υ͂. 17]. 
Υ. 102, πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ ἀαΪ656108 

ΒΘ πηρ' τὸ Υ. 210, 921. οἵ, Αρϑχῃ. 
890 τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πήμασιν βαρύ- 
νεται. Οδθα. Ἕ(Ὁ]. 9929 σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐχ 
οὖσαν αἰσχύνεις πόλιν τὴν αὐτὸς αὑτοῦ. 

Υ, τ08.. Ῥοὺ πγροίποιβοιθ ϑαΐζ ΟΠ η8 
γΘΥ ΠΤ 55 δ ητίγιιπη, τυ τύ, 8106, Πϊο- 

56 106. ΕΌΥΠ16] Υ. 190. 
ΟΟΥ͂. 104, ὕθοροι. (ἃ5. ῬγΆΘΒΘη5. ΤῸ ἴπ- 

ἴαγ0 9. ἃ. Αηγη. Ζι Υ. 171. ἴ6606᾽ θη 
 Ἀρουϑαίίν γάμον 5. Κυΐρον ὃ. 406, ὅ, Α. 8. 
 Υ̓͂. 10ῦ. ϑέορτος νῖθ νέορτος σΘὈ]]α οί, 
 ΥΒῚ, Τυδοϊπ. 04 δίδαξον, μῆτερ, εἰ δι- 
ὅδαχτά μοι. 617] δίδαξον εἰ διδακτόν. 

Υ. τ00. ὕδθθροι ἄθῃ ἀθογδθοῃ (65 ἰῃ- 
αἸἰνθοίθη ΕὙΑΘ ΘΡΥΌΠΟΙΊΘῺΒ 8. ΚΎΟΟΥ ὃ. δ1, 
11, ὃ. 8ὸ Ορᾶ. Τ γι. 1000. δηὐμογίοι 
Ιοκαβίθ τί δ᾽ ὅντιν᾽ εἶπε διΐ α΄ἴ6 ΕΥαρΘ 
465 Οβαΐριιβ γύναι, νοεῖς ἐχεῖνον, ὅντιν᾽ 
ἀρτίως μολεῖν ἐφιέμεσϑα τόν ὃ᾽ οὗτος λέγει; 
- Π16 ΕΠρ86. ἅΒη]Π10 πὶ Υ, 875 ὅπως 
δὲ χὥπη. -- 16 ιοτία ῥητὸν αὐδᾶσθαι 
51η6 Ζιι γΘΥΡΊΘΙ ΟΠ Θη ΤΩ] ΑὙἸΒίΌΡΗ. ἂν. 1712 
οὐ φατὸν λέγειν. ΟΥΡΙ. Αγροη. 931 οὐ 
φατὸν εἰπεῖν. ΟὔΘη Υ͂. 718 εὔβατος 
περᾶν. 

Υ. τθτ. Ῥὲν ΡῬΙαταΙ ϑρόνοι ὈθῚ ἀθη 
ΤΥΔΟΊΚΘΙΤ ΠΟΙ ΜΌΠη (ἷ6 ΗουβοΠδῖς 
ῬοζΖϑιομηθύ ψἰγ; ΘΠ γο]ὴ 5126 ἴπ 
ΘΙρ ΘΗ ΠΟΘ ἢ. Κ΄ηη6 αἴθ [ἰθα6 ἰδέ, 580 ἢπῃ- 
δὲ 510ὴ ΒΟ Ὸ}}] (6. ΘΙ ηρτ] δ 815 (Θ᾽ 
ῬΊαΧΔΙ: τ Ο: ΘΟ. Ι  ο 8.  δΠ: 
(ο]. ὅ11, 

Υ. τ08, ὕθθου γε ἴῃ δι Απίμοσχί 8. 
αἴθ Απηπη. χὰ Υ. 2594. 16 ὅδοῆθ ψᾶγ 
Β0Π0} {ΠΠΠ Θ᾽ νοη ΤΟΙ θίῃοιι5. ἀησϑαθαζοί, 
φέρτερος ἴῃ 661] 5ίἴππθ ὑοῃ ἀμείνων Δ, 
405 ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες 
εὐχόμεϑ εἶναι. 

γ. τ09. ὙΠ. Οοὰ. 60]. 148 χοὔχετ᾽ 
ἔστ᾽ ἀποστροφή. 

Υ. τὸ. ἴθθθϑι οὐ δῆτα 5. ἃ. ΑΠΠη6)- 
Ἰπιηρ' χιι Υ. 847. ἅτ ἂν ἰδ 48 γϑυθυχῃ 
δ115. (67 ὙΟΡΠΘΤΡΘΠΘΠ61) ΕὟαρΡΘ (61 Ιο, 
Ἡϑ 1 }]10}} [ἢ ΔΉ ΘγΘι ῬΘΥΒΟΉ, Ζὶ οὐρἕῃ- 
Ζ6ῃ, 0ΟΠ 56 ῃ6. ἄθὴ ᾿Ἰ Πβοπθη ΛΠΠδηρ, 
{Π0Ὀτῖσθηβ ΠοΙσϑί Ῥυουηθίῃθιιβ ΠΏ ]Π10 ἢ ἀπο- 
στροφή ψὶ6 {γτἅΠου ὠφέλημα Υ. 619, 

Υ. 111. ὕθρου ἄθῃ ΑΥὙΠ]Κ61] Ὀθὶ (61 
Ραγοϊρίαιη. 5. Κυῦρον ὃ. δὅ0, 10, Α, 8, 
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ΠΡ. τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐχγόνων εἶνα! χρεών. 
1ω, πῶς εἶπας: ἢ ᾿μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει χαχῶν ; 
ΠΡ. τρίτος γ5. γένναν πρὸς δέχ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 
Ιὼ, ἢ δ᾽ οὐχέτ' εὐξύμβλητος ἥ χρησμῳδία. {1ὃ 
ΠΡ. χαὶ μηδὲ σαυτῆς ἐχμαϑεῖν ζήτει πόνους. 
Ιω. μή μοι προτείνων χέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 
ΠΡ. δυοῖν λόγοιν σε ϑατέρῳ δωρήσομαι. 
Ιὼ, ποίοιν πρόδειξον αἵρεσίν τὰ ἐμοὶ δίδου. 
ΠΡ. δίδωμ᾽ - ἑλοῦ γὰρ, ἣ πόνων τὰ λοιπά σοι {δὃ0 

φράσω σαφηνῶς, ἢ τὸν ἐχλύσοντ᾽ ἐμέ. 
ΧΟ. τούτων σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 

ϑέσϑαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγου. 
χαὶ τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην, 
ἐμοὶ ὃὲ τὸν λύσοντα" τοῦτο γὰρ ποϑῶ. δῦ 

ΠΡ. ἐπεὶ προϑυμεῖσθ᾽, οὐχ ἐναντιώσομαι 
τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρίζετε. 
σοὶ πρῶτον, ᾿Ιοῖ, πολύδονον πλάνην ἐρῶ, 
ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 
ὅταν περάσῃς ῥεῖϑρον ἠπείρων ὅρον, {90 
πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς 

Ὑ]. ΡΏΠ]]. 1242 τι φής; τίς ἔσ 
χωλύσων τάδε; 

Ὑ. 114... γε ψἱ0 Υ. 108. 
Υ. ττ|. ὕσθρου εἶτα πδὸῃ ἄθπι Ραυί- 

οἰρίπμη 5. σᾶρον ὃ. ὅ0, 10, Δ, ὃ. Μδὴ 
δυνατοῦ ΠΙΘΥ ΠΥ ]ΡΘ ἢ 5. 6] ΑΠΘΘΓ6Β5 Ραι- 
Τἰοίρ απ, Ὑγ10 ἔτη. Υ. 28 Πλειστόῦ τε πη- 
γὰς χαὶ [οσειδῶνος χράτος χαλοῦσα χαὶ 

πέλειον ὕψιστον Δία ἔπειτα μάντις ἐν ϑρόνοις 
χαϑιζάνω προτείνειν πὴ 5 ΠΠΠ6 οι Ὑ ΘΙΒΡΙΤῸ- 
ΘΠθη. 8110} ἴῃ Ῥτοβα πο βοϊίθη, ἅτ θη 
ΒοΙβρίθθη 61 Κα ῆρΡ ΘΓ τηῦθθ ΠΟΟΠ [ἰΖι- 
ἰγθίθῃ β00}ι. ΑἹ. 1091 Μενέλαε, μὴ γνώ- 
μας ὑποστήσας σοφὰς εἶτ᾽ αὐτὸς ἐν ϑανοῦ- 
σιν ὑβριστὴς γένῃ, Μ᾽ ἃ110}} οἷη (ἀθροηϑαΐζ 
ἀαχο ε16 ὑθἰαθὴ δα ΖΡ] ΘΓ ἀπβσθ Ποκὶ 
ὙΠῸ, 

Υ. {18. δωρεῖσθαί τινά τινι ἀἸομίοτ]- 
5080 Οοπδίχιοοι Κύρου ὃ. 48, 1, Δ, 4. 
Ἰλαρθροι (16 ὉΓ ΟϑαἰβομΘ ΟΟμδ γι  ΙΟῊ Υ.231. 

Υ. 80. Ηῖΐον ἣ --- ἢ ἴπ ἀ6Υ ἀἰδ)υπο- 
ἀνθ ᾿παϊγθοίθη Εγασθ, πδῸ ἢ Θ᾽ΠΘ ΠῚ γῸῊ 
(ΟΥ̓ αὐἰπβομοη ϑγηΐίαχ ἀρ πο ηθ. οἱ 
οβυ 6 η 6 ᾿ ΒΕΦΡΙΞΡΌΤΗΙΕΝ Ἰχγυᾶρθου, 
Πα χα 11. Ν. 05..1..Ἁ. 1 ὨΙΟΥ͂, 
80 ΟἸ00}}}. Υ. 150 οὐ γάρ τι φωνεῖ παῖς 
ἔτ᾽ ὧν ἐν σπαργάγοις, ἣ λιμὸς ἢ δίψη τις 
ἣ λιψουρία, ἔχει. - πόνων τὰ λοιπὰ νὶ6 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων Υ. 684. 

Υ. τὲϑ. λόγου νῖθ ὅορ!, Οθά. (Ὁ]. 
0 πρός νυν θεῶν, ὦ ξεῖνε, μή μ᾽ ἀτι- 

ται μ᾽ οὗπι- μάσῃς τοιόνδ᾽ ἀλήτην ὧν σε πρόστρ πε 
φράσαι. [1272 ἀλλ᾽ ἀτιμάσας πέμψεις 
ἄναυδος, οὐδ᾽ ἃ μηνίεις φράσας; 1978 
ὡς μή ν ἄτιμον, τοῦ ἡεοῦ γε προστάτην, 
οὕτως ἀφῇς με, μηδὲν ἀντειπὼν ἔπος. 
μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγου ἄἀθῃη 5΄ηπθ 80} 
ΘΊΘΙΟΙΙ τηῖξ μιὴ φϑόνει φράσαι ἴὰπν, Μ6α, θῶ. 

Υ. 181. ὕθθον μὴ; οὐ 5. ΖΚ. ὍΣΩΝ 
Υ. 189. Εἴπθ ιϑπηρο ΜΘίΆρΠον, νῖθ 

Βύμη. 210 δελτογράφῳ δὲ πάντ’ ἐπωπᾷ 
φρενὶ. (80. “Αιδης.) ΟΠΟΘΡΙι. 420 τοιαῦτ᾽ 
ἀκούων ἐν φρεσὶν γράφου. ΗΙΚοΐ, 1179 
αἰνῶ φυλάξει τάρ. ἔπη δεὰλτ ουμένας. ϑΌρἢ, 
ΡΒΙοοΙ. 1925 χαὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω χαὶ γρά- 
φου φρενῶν ἔσω. 

ΗἩϊηΐον Υ. 191 5οἰχίθ ψιιθσϑέ Βγαποῖκ 
66 [0 κὸ (Ὀίοβοῦ ἀὰὰ αἰθ ΚαΠΚ 
ΠΟΥ ρΥθο βοηθη ΤΥΔΡΊΚΟΙ γὑϑγαϊθηΐθ 
ῬΆΙΟΙΟΡΘ Ιοθίβ 1129---1 808.) ὙΥ1Θ νἱθ] 
ΠΝ ἰδέ, ᾿ϑϑδῦ 510}: πος θοϑμπι- 
Π6, ΘΌΘ. 850 ΘηΪρ ΟΥ̓ [Πα] (65 Αὐ8- 
ΘΘΓἈ]ΠΘΉΘΗ, 

Υ. 193. πόντου περῶσα φλοῖσβον --- 
ΠΔ0}} ᾿ὑϊηΐρο. ἰὰ5. (ὐἀδρίβομθ, πο Αἢ- 
ἄθγθη ἀα8 τοί μθ Μϑου. Εν Ἰοίχίθσ Αἢ- 
Εδι6 ΒΟΠ ΘΠ}; 485. ΘΘΠοΠ θη Κισϑήνη πόλις 
ἰβύης ἢ Αἰϑιοπίας χὰ βΒργθοῆθῃ, θ᾽ 

ἸΚοιη κοῦ γαῖα μαΐ, 

ὄψει. 

ΜῸ] δαἷ5. Ραγοαϊθ. 
Οἴμο5. ΤΥΔΡΊΚοΥΒ, (6 οιβο Κἀνϑένδ᾽ ἐπὶ Ι 
τέρματα γῆς ἥξεις καὶ Κισϑήνης ὄρος 
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πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔστ᾽ ἂν ἐξίχῃ 
πρὸς [οργόνεια πεδία Κισϑήνης, ἵνα 
αἱ Φορχίδες ναίουσι δηναιαὶ χόραι 

τρεῖς χυχνόμορφοι, χοινὸν ὄμμ᾽, ἐχτημέναι, 190 
μονόδοντες, ἃς οὐϑ᾽ ἥλιος προσδέρχεται 
ἀχτῖσιν οὔϑ᾽ ἢ νύχτερος μήνη ποτέ. 
πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνὸς τρεῖς κχατάπτεροι; 
δραχοντόμαλλοι [᾿οργόνες βροτοστυγεῖς, 
ἃς ὕνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς" 800 
τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο φρούριον λέγω. 
“, ο» -“φ ΄, 
ἄλλην δ᾽ ἄχουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν᾽" 
ὀξυστόμους γὰρ Δηνὸς ἀχραγεῖς χύνας 
γρῦπας φύλαξαι, τόντε μουνῶπα στρατόν 
᾿Αριμασπὸν ἱππόβαμον᾽ οἱ χρυσόῤῥυτον 

ἴἌνη 5 Χ ΄“ , , 

οἰχοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα [ἰλούτωνος πόρου" 
΄ Α ." Ἄ 

τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. 

Υ. 194. αἱ Φορχίδες αἷ6 ατάθη,, νο 
ἄθπθη Ηθϑίοα Ὀϑυϊομῃίοῦ (Υ. 270) Φόρχυϊ 
δ᾽ αὖ Κητὼ [γαίας τέχε χαλλιπαρήους, 
ἐχ γενετῆς πολιάς. ΠΔΠ6᾽ δηναιαὶ κόραι 
(εἰ. Υ. 912. 

Υν. τ9ὅ. δ ον ἐχτῆσϑαι ΠοΙμΘ 50} 
1.1, 402. 

Υ, 190. 8 πο ϑϑύ 65 Ὀ6 Η θα (Ἴ Πθορ,, 
100) νοῦ ἩΥΡμΟΒ. πὰ ὙΠδπαίοβ : οὐδέ 
ποτ᾽ αὐτοὺς ᾿Ηέλιος φαέϑων ἐπιδέρχεται 
ἀχτίνεσσιν απαὰ Οα λ. 1 ἤπάθῃ ΜΠ} 
ἀδ556}06 γνὺ (ἰ(6 ΚΠ ΠΊΘΙ 1611 διι5ρ6- 
ΒΑΡ, "ἡ 

Ύ. τ99. ὕδροι αἷθ διΐζθ ἀθν ἀοιρὸ- 
ΠΘΠ 8. Ηδθ5. πθορ, 214 Γοργοὺύς ὃ᾽ αἵ 
ναίουσι πέρην χλυτοῦ ᾿Ωχεανοῖο, ἐσχατιῇ 
πρὸς νυχτὸς, ἵν’ “Ἑσπερίδες λιγύφωνοι. 

Υ, 801. φρούριον βοηῃδί ῬΓΔΘΒΙ ΠῚ, 
4ὶ Ἰοουτα Οὐοιραίπη ἰθηθπῦ οὐ οὔβίο- 
αἰππί, πῖθ ἔπη 949 Αἴπμθηθ ἦἴ6. ΑἰΠ6- 
ΠΟΥ δηγοαοί ἡ τάδ᾽ ἀχούετε, πόλεως φρού- 

τρίον ; πα Οτθβίθβ (061 Επαγ, Οὐδὲ ν. 700) 
τυπὴ ῬΥΠ]Δ65 βαρύ φυλασσόμεσϑα φρου- 

ρίοισι πανταχῇ. Ατιοὸ 6 ΖΘ οΠθὺ φρού- 
τον ἄθη Οὐ πϑίομου θυ δο  τ]γ, 16 
πη, Υ, 9117 πόλιν τὰν χαὶ Ζεὺς ὁ παγ- 

χρατὴς "Αρης τε φρούριον ϑεῶν νέμει. 
ὅπη τη (656 Βοαθαξαμρ το Πΐδν 
Τοϑυ Πα}, 50. ΤΠΠ55 ΤΠ]8 ΔΠΏΘΠΠΊΘΙ, (8585 
ΑΘΒΟΒΎ]ΟΒ. 5186. ἀ65}8}}} 80 δηηΐθ, γ061] 518 
Ἴ6πθη ΤῊ61] ἀον 616 Πὔϊοη. απ 1648 
ΑἸ ΠΟΥ ΤΠρ τη] ὃ0110}} τηϑ πο, ΑὈΘΙ 
ἀδν Ζ.βδιητηθηπδηρ ἢ γὺ ἀυ αἴθ βοηβί 
ΠΙΟΠΓ ΘΟ ΘΙβῦανο Βοάθυξζιηρ ἰ4 «πιοά 
ὙΠ δημἀατη οδ΄. 830. γϑυβίδη 65 (6. ὅ0Πο- 
Ἰίαδὶ Α. (φρούριον καταγωγὴν, ἣν ὀφεί- 
λεις φυλάξασϑαι) ἃ. ϑοΠοἸαδύ Β, τοιοῦτον 
μέν σοι φρούριον λέγω, τουτέστιν ἃς ἄνω- 
: ΑΘΒΟΏγ]Ο5. 

Ἵ ̓ ΖΗ 

τηλουρὸν δὲ γῆν 

ὃεν εἶπον Γοργόνας καὶ Φορκίδας δεῖ σε 
φυλάξασϑαι, ἵνα μὴ τὸ ζῆν ἀπολέσῃς 
Εηθ ἀπ] οΠ6. ΝΥ Θμαπιηρ' ΒΟΠοὴ ἔρΠ61΄. 

Υ, 800. πόρος 5[θῃ Ὠἰθι δα Ὁ} 6 ηα 
415. ΒΘΖθιομππηρ ΘἴηΠ68 ΕἼΤ1ι5888, Μ|8 ΟΠ 
οἴμθη ὅθ6. πη. 298 Τρίτωνος ἀμφὶ 
χεῦμα γενεϑλίου πόρου. 

Υν. 802. {6061 αἷθ ατγβιΐθῃ 5. 501 1ηπ8 
ΡΟΙ δέ, ὁ. 15, ψὸ αἴΪ6 ἀτοίΐθῃ ρ΄ 50}11- 
ἀουὲ θυθη 8418. αἰϊΐθϑ [θυ οϊββίτηαθ οἱ 
πΠ ἃ ΟἸΉΠΘΤῚ ΤᾺ ]Θ ΠῚ ΒΔΘΥΘηΐ68, Οπδγτιτ. 
᾿πητηϑηϊαίθ οὐϑιβίθπίθ δ γϑπὰβ αἰν165 
δΟΟΘ55115 (ἢ 0115 οὐ γᾶγτιβ δέ, Βεὶ Ροιη- 
ΡΟμΐα5 Νίο!α (6 5ἰππι οὐὉ]Β ΠΠ, 11 Πθίββθῃ. 
αἴθ. ΟΥΎΡὮΙ βϑθγιη οὐ θυ παχ ἴθυδυιη. 
ΘΌΠΙΙΒ. 

Υ. 809. γὰρ πίον τϑομύ ἀθα!]ο ἢ ΘΧρ]1- 
οαἶϊν, Μθἢν Βοίβρίθ!θ Ζ. Υ, 801. ἀχρα- 
γῆς ΠΙΒΡ ΠΙΟΠΐ 1 56 1Π6} ὉΠ ]Π]ΟΠΘῊ 
Βοαθαίαπρ',, ΒΟ 6. ἴῃ ἀθὴ ϑίπηθ. ΥῸΠ 
απθηη. (||5. γϑῃ θη θηΐθυ Ῥ νου Γ βοὶς (γ0 0. 
ἄκρος τππὰ ἅγος.) 

Υ. 804, μουνῶπα στρατὸν νίΘ πωλεύ- 
μεναι Υ. 6. Ῥᾶηη πἀπὰ πη ἤπήθῃ 
510ῃ ΙΟΠἸβιηθη. ἴπ ΤΥΪμοίου τὶ Ρου5. 761 
ἐξεχείνωσεν, ψοχιι ΘΟΒΠ]οΥ ΘΙ κου Νοῃΐ. 
5. 7]. ἢῬ. 84. Βρίπη. ΕὙΠΙ 5. ΜΠ 
γΘΓΡΊ ΘΙ ΟΠ ΐ, 

Υ. 80 Ζα ᾿Αριμασπὸν 8. Ζι Ὗ, 2, 
50. Λίγυν στρατόν ἤγναρτη. 210. ἰζούρητα 
λαὸν ἴνάρτη. 510. Μυρμιδὼν ἤΑρης ἔπη: 
Τρ. Αα]. 922. Μυρμιδὼν στρατός 1802. 
(5. Βογημαγαν ΡᾶγΆ 10. Ρ. 80.) {0606} ἄθῃ 
ΡΤ] (65. Θ᾽ ΡΟ ΠΟΙΉΘ 8. 5. ΚΥΎΤΡΘΥ 
ὃ. ὅ8,4,.4.1. Ἐρρηβο Υ. 808 ππὰ ἤἥπον 
Υ, 411 τπὰ 42]. 

Υ. 801. Τὸν Δροιβαῖν τηλουρὸν γῆν. 
ψιθν..1717. 

ὃ 
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ἥξεις χελαινὸν φῦλον, οἱ πρὸς ἡλίου 
“ - Υ ᾳᾳ4.Ἅ 7 

γαίουσι πηγαῖς, ἔνϑα ποταμὸς Αἰϑίοψ. 
τούτου παρ᾽ ὄχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίχῃ 810 
χατοαβασμὸν, ἔνϑα Βυβλίνων ὀρῶν ἄπο 
ἴησι σεπτὸν, Νεῖλος, εὔποτον ῥέος. 

Τς Ὡς πὰ ανσα Χ ΄ οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 
Νειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μαχρὰν ἀποιχίαν, 
7 -» , , , 

Ιοῖ, πέπρωται σοί τε χαὶ τέχνοις χτίσαι. 818 
τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε χαὶ δυσεύρετον, 
ἐπαναδίπλαζε χαὶ σαφῶς ἐχμαάνϑανε:" 

δ ν δ πλεί ἢ ὃέλ ρεστί σχολὴ ὃς πλείων ἣ ϑέλω πάρεστί μοι. 
ΧΟ. εἰ μέν τι τῇδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 

Υ͂ μοΣ “- Ι ΄ 

ἔχεις γεγωνεῖν τῆς πολυφϑόρου πλάνης, 820 
λέγ᾽ εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηχας, ἡμῖν αὖ χάριν 

ΠΡ’ 

δι - ἊΣ , 7 ᾽ 

δὸς ἥνπερ αἰτούμεσϑα: μέμνησαι δέ που. 
τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽ ἀχήχοεν. 
σ ἊΣ μ᾿ 5,» Ἀ ΄ ’ὔ ΄ 

ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην χλύουσαά μου, 
ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐχμεμόχϑηχεν φράσω, δ2ὅ 
τεχμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύϑων ἐμῶν. 
ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐχλείψω λόγων, 
πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. 
ἐπεὶ γὰρ ἦλϑες πρὸς Μολοσσὰ γῆς πέδα, 

Ν ΄ ΄ ὅ 5 Χ ῇ σ τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ Δωδώνην, ἵνα 880 
- τι Κα ΡῸΡ] ᾿ ὔ Χ 

μαντεῖα ϑᾶχός τ᾽ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διὸς, 
τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες, 
ὗφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς χοὐδὲν αἰνιχτηρίως 
προσηγορεύϑης ἢ Διὸς χλεινὴ δάμαρ, 

Υ. 809. ἔνϑα ἴπ ἀρηβ6 θη Βοϑαρυζιηρ 
ψ]0 ἰὕπμου ἵνα Υ, 199. 

Υ. 812. Νεῖλος ἰδύ ἴῃ Οοτητηδία οἷμ- 
ΦΒΟΒΠΙΘβθθὴ (ἰἀπαπδη) ΝΙ] 5) οὐθ᾽ 58} 
ΒΟΤΑΪη6. ΝΙΠ, οἴ, Υἴμτιν. ἀ6. Διο Ἰθοίατἃ 
ΨΙΠΠ, 2,. 0 φῬουυθηϊΐ Ρ6ΥΓ τροηΐοβ δα οἂ- 
[αυυπϑοίαμι ἃ Ὁ θᾶσιθ 56 ὈγΔθοὶρ ἰδ η8 Ν- 
15 ΔρΡΡΘΙΙαίπιυ. δ ο ἴηι 82: ἀθιηαπη 18 
ἃ οδἰαγϑοίθ υἱζπηο {πἰπ8 οϑί --- υϑ]ϊοίο 
ἰδγηθ} Ποὺ ροϑὺ 586. ΠοΙηΪη6. απὸ ΝΙΡΥ 5 
ΔΡΡΘΙΙαῖσ, ΒΒ σεπτὸν 556. 1181} 510} 
Ομ. ἀπχο. ἄἀθὴ πποάθυηθη ΒΘΡΥ ΠΤ, Θ΄ 
τη] ϑί  βοΠθὺ Θίγοιη  ᾿υγΘ ΠΥ ΘῊ ; 16. 685 
Ζιι Ὑϑυβίθ θη ἰδί, Ζϑίσθῃ 5.6] 6 τ 16 Τρ ΐρ, 
Ταῦν, 401 ῥεύματα σεμνὰ Δίρχης. Νβα, 
ν. 609. σεμνὸν ἀμφὶ [ΠΠειρήνης ὕδωρ. 

Υ͂. 814. δὴ πᾶιῇρ' Ὀθὶ τϑ] αἰνϑῃ ΥὟΥ ὃ1- 
ἴθγ, ψ10 Υ. 922. δο ἔστε δὴ Υ. 4δ1 
τ. 050. 

Υ, 816. ἴ9ὁ08᾽ἡ ἄθῃ (θῦγϑιιο ἢ). γοὴ 
τῶν Κυῦρον Π, ὃ. ὅ0, 1, Α, 8. Νδοῇ 
χαὶ 5ίαῃα θ᾽ ΑὐὉκ6 1] πῖθ ἴον Υ. 294, 
-- Πΐθι εἰ τὴν διιβρ ] ΒΘ ΉΘῚη. ΥΘΙΡ111) 
ΒὈβἰδη νυ τἷθ Κ΄, 709, 108. 

Υ. 818. 
288, 818. 

Υ. 820. πολυφϑόρος τη 15. ΘΥτ θὰ 5 

δὲ 6. σοὈνδαομΐ τ] Υ, 182, 

»-» 

» 

ΥΒΧΔΠ8, Μ|8 Υ, θ99, 50 ἢπαθί 510} φϑεί- 
εσϑαι ΟἰΘΥ ἴῃ ἀθηὴ ΚΙΠηΘ γΟῊ. ,ἈΠΊΠΘΙ- 

Ἰγθη“ (τὶ Επτι, Η6]. 1771 πόντου ᾽πὶ νώ- 
τοις ἅλιον ἐφϑείρου πλάνον τππᾶ νἱθ] 161 οῃΐ 
Ῥοιβ, 400 ὅταν νεῶν φϑαρέντες ἐχϑροὶ 
νῆσον ἐχσωσαίατο.) 

Ψ: 899. 
022, τ00. 

Υ. 824, ἅι ὅπως ἂν ταϊΐ ἄθηη ΟΟμ͵]π0- 
{ν τυρὶ. Υ. 106. Μαϊμϊᾶ ὃ. 820 Αητῃ, 
Ηΐϑν ποι ἄθια ἑαϊαστιη πνῖθ Ετι', θτδοὶ, 
980 τάξω δ᾽ ὅπως ἂν τὸν Μυχηναίων 
στρατὸν πολλῇ δέχωμαι χειρ. Νοῆ ἄθιη 
Ῥγάβθηβ. ὡς ἂν Υ. 10. Νξοὰ ἄθιὰ [πηρθ- 
γαϊν Υ. 0864, (Ὀαγᾶθοθυ ταθμν Ὀθὶ ΡυΌΒΚΘ, 
ἄθον αἴθ ΕἸμαΙβᾶϊζ Ὀθὶ ἄθῃ ΤὙΔΡΊΚΘΙΗ. 
Βηβαι 1801 Ρ». 84.) Ζᾳα χλύουσα ᾿ᾶϑϑι 
510ῃ Κυᾶρον 11, ὃ, 88, 1, Α, 2. γϑυρ] ΘΙ ΟΠ θη, 

Υ. 8290. γὰρ πίϑ Υ. 808. γῆς πέδον 
μἰ6 ἡᾺ 1, Ῥριβ. 488 γῆς ᾿Αχαιίδος πέδον 
ΗἸΚοι, 200 χώρας ᾿Απίας πέδον. Επτῃ 

πορείας τέρμα σὶρ Υ͂. 284, 

εν 
τ Ἶ 



. Ἕ 

ἐν᾽ 

, μὰ - τῶ , ΔΌΌΧΑΙ 
χλύουσαν εἴ τι τῶνδε προσσαίνει σ᾽ ἔτι, 
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835 
ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παραχτίαν 
χέλευϑον ἦξας πρὸς μέγαν χόλπον Ρέας, 
ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγχτοισι χειμάζει δρόμοις" 
χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχός, 

- ΡῚ ,΄ ) “1 ἢ ᾽ὔ 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, ᾿Ιόνιος χεχλήσεται; ὅ40 
τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς" 
σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενός, 
ὡς δέρχεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἐς χοινὸν φράσω, 
ἐς ταὐτὸν ἐλϑὼν τῶν πάλαι λόγων ἴχνος. 840 
ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτη χϑονός, 
Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι χαὶ προσχώματι" 
ἐνταῦϑα δὴ σὲ Ζεὺς τίϑησιν ἔμφρονα 

292 χώρας ἐν τόποις Λιβυστικοῖς. ϑορ!ι. 
Οθα. Ὁ. 6609 τὰ χράτιστα γᾶς ἔπαυλα. 

Υ, 892. προσσαίνειν εοἷπ τηθίδρΠ01]- 
ΒΟΠΘΥ Αὐϑαγποῖ, ἄθὴ ΑΘβοῃγ]05 [160 , 
σαίνειν ΘἰσΘΏ 10) νοτὰ Θ᾽ η ἀν Παμμ 6, 
Οα. κ, 214 ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε. Οὐρῇσιν μα- 
χρῆσι περισσαίνοντες ἀνέσταν, ὡς ὅταν 
ἀμφὶ ἄνακτα χύνες δαίιηϑεν ἰόντα Σαί- 
νωσ΄. ρ, 101 υὐρῇ μέν ρ᾽ ὅγ᾽ ἔσηνε χαὶ 
οὔατα κάββαλεν ἄμφω. 80. νοι [ιὔν θη 
Αρ, 128 σαίνων τε γαστρὸς ἀνάγχαις. 
Ῥᾶμον ἀθθυίγασθη 8181} Αρ., 799 ὄμματα 
φωτὸς τὰ δοχοῦντ᾽ εὔφρονος ἐχ διανοίας 
ὑδαρεῖ σαίνει φιλότητι (46ῃ ἰᾷπβοῃξ πη- 
τη ρ] ἢ ἀἃ8 ΑἸἰρο 65 δΙΔΠηΠ5 (85 βοῃθίη- 
Ῥᾶ’ 2 )8᾽ ΜΒ] ΠΙΘΙ θη 46 ΘΠ η8. 50ῃ 
μα ἴῃ φΘβοΒηη]Κίοι ΥΘἢσηρ.) Αρ, 
1065 οὐκ ἂν ᾿Αργείων τόδ᾽ εἴη φῶτα 
προσσαίνειν χαχόν. 8160. αι, ΤῊ. ὅ89. σαί- 
νειν μόρον τε χαὶ μάχην ἀψυχίᾳ, 104 τί 
οὖν ἔτ᾽ ἂν σαίνοιμεν ὀλέϑριον μόρον; 
(Δπ ἀθη Ἰοἰχίθῃ μοϊθη ϑίθι!]θη ΠοΙδϑί 65 
ὈΪΑΠπἀἸθ πο ἀυθγίθυθ σοηδη]: ΟΠΟΘρΙΙ, 420 
πάρεστι σαίνειν, τὰ δ᾽ αὔτι ϑέλγεται, λύ- 
χοὸς γὰρ ὥστ᾽ ὠμόφρων ἄσαντος ἐχ ματρός 
ἐστι θυμός. ὈΔΠΠ το ΑἸ]ΘΙὴ 5 ΡΟ Ἅ ΠῚ 
ΟΠοθρη. 194 σαίνομαι δ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδος" 
( )ουτίθ ἀδθὺ ΕἸβοίτα, ψϑιομθ οἷ ΤοοΚο 
65. Ογθϑίθϑ ἅτ Οὐ θη} 16 ροίππά θη Πα.) 
ἴὴ οἴνγαβ δπάθγθη ἴηπο Απίϊρ, 1214 
παιδός με σαίνει φϑόγγος. Οδά. (1. 319 
φαιδρὰ γοῦν ἀπ᾽ ὄμματος σαίνει με προσ- 
στείχουσα. [{ΠΘὈγῖσ6Π5 8. 4. Κυὶί, ΑἸ Πδηρ, 

Υ, 886. Ζυ οἰστρήσασα 8. τι Υ. 500. 
06. Ασοιβαίν χέλευϑον ψῖ6 Υ. τ08, 

Υ. 827. χόλπος Ῥέας ἀἋἃ5 πύγαΠ 10 Π6 
Ἐπᾶθ 465 ἰοῃίβομθη Νίθθυθβ, ἅπῸ}) θυ 
ἀο8 Κυομοβ ροηαπηΐ (ΑΡρο!]οη. Ἀποά. 
Ἄτροη. 1Υ͂, 80 χόλπον ἔσω πόντοιο παν- 
ἔσχατον Ἰονίοι. 321 ΙΚρονίην Κόλχοι 
ἄλαδ᾽ ἐκπρομολόντες.) 

ν΄ 808. χειμάξζει 4485 Ῥεᾶβθθη8 π|8 Υ. 
229, παλίμπλαγχτος πΐοηῦ Ζαγἄοκρε- 
ηίθη 1,865, ϑοηάθγμ Πΐη πη ΠοΙ- 
ΒΟ Δ Π ΚΘη θη 1 ,δαΐθ8. 6 οἵϊ πάλιν 
ἴῃ. θη β]θΙοΠ θη Ζιιβδηη ΒΘ ΖΊΙΠρ θη. ,» 1 
τη6] τ] θά θγς θϑαθυίεοί, ἰϑί, 16 ΟΠ ΟΊ Δ ΠῚ 
θϑιηθυ κί, δῖ1ι5 ΒΘΙβρίθιθη τ16 παλίμβολος, 
παλίμπορος, παλιμπλάνης τι. αΥΡ]. ὈΘΚαιπί. 
ΠΟ}. Ἰἴθ588. 510}: 8110}} ἰθ5θῃ πάλιν πλαγ- 
χτοῖσι. 

γι 86:1. Οὐ μνῆμα Αρουβαῦν οὐδὲ 
ΝΟΙΪηΔΙ͂ν ἰϑέ, Κη ΘΙ] δίῃ. 
Κγῆρον ὃ. ὅ7, 10, Α. 10. Ἐν ἀδθη Αο- 
Θαβα ν ΘΡΥΘΟΠΘη. ΚΘ] ]6ὴ πῖθ Υ, 5662 Ω, 
τοῦ ἤ τις ᾿Αχαιῶν ῥίψει χειρὸς ἑλὼν, ἀπὸ 
πύργου, λυγρὸν ὄλεϑρον. Αρ, 226 ἔτλα 
δ᾽ οὖν ϑυτὴρ γενέσϑαι ϑυγατρὸς γυναικο- 
ποίνων πολέμων ἀρωγὰν χαὶ προτέλεια 
ναῶν. Αρ, 417 στόλον ᾿Αργείων χιλιο- 
ναύταν --- ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγάν. 1419 
οὐ τοῦτον ἐκ γῆς τῆςδε χρῆν σ᾽ ἀνδρη- 
λατεῖν, μιασμάτων ἄποινα; Ῥριβ. 80 
ἔνϑα πεδίον ᾿Ασωπὸς ῥοαῖς ἄρδει, φίλον 
πίασμα Βοιωτῶν χϑονὶ ϑορῃ. Αἱ. 589 
τέως δὲ ΤΗΣ: πνεύμασιν βόσχου, νέαν 
υχὴν ἀτάλλων, μητρὶ τῇδε γχαρμονήν. 
ἘΝ αν ἀς ἀαλιν αν ον ας 

Υ, 845. λόγων ἴχνος νῖ6 οἶμος ἀοιδῆς 
Ἡγιηη. ἤοιη. ἴῃ Μογουσίαη 451. Ρίη- 
ἄγ, ΟἸγιηρ. ΙΧ, 12. ὙΥο μαίίθ Ῥτοιηθ- 
{Π6τ5 ὅθ Εδαάθη (6. Εγχβμ]πηρ ἀΌ08- 
ὈγΌΟΠΘῊ ἢ 

Υ, 840. χϑονὸς [ἴ6᾽ ΘΌΘΠΒΟ Ζῖι γβϑι"- 
βίθῃθη ψ|86 Υ. 818 υἱ Υ. 1. Του Ἐοτί- 
Β0Ών ἀον Βθᾷ8. τὶθ Τ ΟΠ. 152 ἀκτήτις 
ἀμφίχλυστος Εὐβοίας ἄκρον ἸΚήναιόν ἐστιν, 
ἔνϑαπατρώῳ Διῖ βωμοὺς ὁρίζει τεμενίαν 
τε φυλλάδα. [ρΡ}!. Τδιγ. 261 ἦν τις διάῤ- 
ὑῶξ -- ἀγμός" ἐνταῦϑα δισσούς εἶδέ τις 
νεανίας. 1449 χῶρός τις ἔστιν --- ἐνταῦϑα 
ἵδρυσαι βρέτας. 

κι 
9 
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ἐπαφῶν τ᾽ ἀταρβεῖ χειρὶ φιτύει γόνον" 

"-:ς 

ΠῚ. 

ἐπώνυμον δὲ τῶν Διὸς φιτυμάτων 800 
τέξεις χελαινὸν "παφον, ὃς χαρπώσεται 
σ ΨΩ “" ᾽ν [4 ὅσην πλατύῤῥους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα" 
πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηχοντάπαις 
πάλιν πρὸς Ἄργος οὐχ ἑχοῦσ᾽ ἐλεύσεται 

, - ΄ " ΄, ἵτὰ 

ϑηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάμον δῦ 
ἀνεψιῶν οἱ δ᾽ ἐπτοημένοι φρένας, 
χίρχοι πελειῶν οὐ μαχρὰν λελειμμένοι, 
ἥξουσι ϑηρεύσοντες οὐ ϑηρασίμους 
γάμους" φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεός" 
Πελασγία ὃὲ δέξεται ϑηλυχτόνῳ 800. 

Ὑ. 848. Τ᾽ὰ5 Ῥγάβθῃβ τίϑησιν “16 Ὁ. 
111. γρ1]. Ευπηθη. 18 χϑόνα ἀνήμερον 
τιϑέντες ἡμερωμένην. ἩδΒγΟΠΐα5 οὐκ γ᾽ 
τιϑέντες ἀαχο} ποιοῦντες. 

Υ, 849. ἀταρβεῖ δοίίν, νῖθ νοη αἰθηι- 
ΒΘΙΌΘη ὙοΙραηρο ΗΠκοί. ὅτ4 δύα δ᾽ ἀπη- 
μιάντῳ σϑένει χαὶ ϑείαις ἐπιπνοίαις παύε- 

᾿ ται (ΤΟΙ 56 ]Π6᾽ ΒΟΠΙΏΘΥΖ]05 πάθη ΚυϑΉ, 
ϑϑίπθτῃ ρος Ποῃθυι Οάθιῃ Ν᾽ δἰοῃΐ (85 1,614) 
ππᾷ Υ. 101 Ζεὺς --- ὅσπερ ᾿Ιὼ πημονᾶς 
ἐλύσατ᾽ εὖ γειρὶ παιωνίᾳ καταστροφὰν εὐ- 
ὑενεῖ βίᾳ χτίσας. θιι (ΘΓ (85 1,614 (6. 
Ϊῖο ἀστοῖ ἄθη ᾿ἰπᾶθῃ θυῖιοκ (ον Ηδπὰ 
οἰηδ ροπϑηαί, ὑπ ἴῃ ΘἩ Δ ΘΗ ΘΙΟΠΘΥ 
Μδομύ Ἰἢχτον Νοίῃ οἷῃ 216] ρϑβοίψί. [16- 
ὈΤΙρΘηΒ 5. ἃ. Κὐὶί. ΑΠΠδηρ, 

Υ. 852. Τὸν Αὐβαάσθοκ ἅπη 10} 18 
Ῥριβ. 800 ἔνϑα πεδίον "Ασωπος ῥοαῖς 
ἄρδει. 

Υ. 884. Ὁῖ΄6 Βοτμ ἐλεύσομαι Κοτητηΐ 
ὍΘΙ ΑΘΒΟΠΥ]Ο5 ἀαββογάθιῃ πῖη Ηἰκοί, Υ.. 
5800 νον. ϑομδβῦ Ὀγδποηΐ ΑΘΒΟΠΎ]Ο5, Μ]Θ 
αἴθ ἀρτίρθιι ἰπβομθη ΠΙΟ θυ, ΠῸΥῚ εἶμι. 

Υ. 8δδ. συγγενῆ γάμον ἀνεψιῶν οἷηθ 
ἩγρΑΙαρο πῖθ ϑόρῃ. Απίρ, 799 τόδε 
νεῖχος ἀνδρῶν ξύναιμον. Ττδομίη. 817 
ὄγχον γὰρ ἄλλως ὀνόματος τί δεῖ τρέφειν 
μητρῷον; 64. 00]. 1987 συγγενεῖ χειρὶ 
ϑανεῖν ΞΞ-ε συγγενοῦς ἀδελφοῦ χειρὶ. 

Ὑ. 851. ΤΆ556106 Βα Ἡϊκοί. 222 ἐν 
ἁγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων ἵζεσϑε, χίρ- 
χων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ. Χ, 189 ἤῦτε 
χίρχος ὄρεσφιν, ἐλαφρότατος πετεεινῶν, 
ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν" ἡ 
δὲ ὃ’ ὕπαιϑα φοβεῖται, ὁ δ᾽ ἐγγύϑεν ὀξὺ 
λεληχώς ταρφέ᾽ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τε ἑ ὃυ- 
μυὸς ἀνώγει ὡς ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἐμμεμαώς ἰϑὺς 
πέτετο, τρέσε δ᾽ “χτωρ τεῖχος ὕπο Ἰρώων, 
λαιψηρὰ δὲ γούνατ ἐνώμα. Ζπ ἄθπ ΗΙ- 
κοαθῃ. υϑιρ]ϑῖο ἢ ΟὈΘΡΙος ἀἀ5. ΟΥ̓Δ ΚΕ] 
οὶ Ζοβίιηιιβ 1, 84 χίρχος τρήρωσιν ἱερὸν 
γάμον ἠγηλάζων οἷος πολλῇσιν" ταὶ δὲ 
φρίσσουσι φονῆα. 

Υ. 8δ8. ϑηρεύειν 5ἰθῃῦ ΠΟΙ ΜῸ] ἴπ 
ἄδη ϑἴημπθ σοὺῃ ΕὙΤΘΙΟΠΘΗ, σπ|6 ΟΒΟΘΡΉ. 
492 ἴῃ (6Γ Δηγθάθ ἀ6ν Ε]θοίσα 8 ατὰρ- 
18] 465 Αρϑιηθιποι ϑήραις ἀχαλχεύτοις 
ἐθηρεύϑης, πάτερ τπὰ ὁ ηρᾶν Ῥριβ. 290 
ἀλλὰ μὴν ἵμειρ᾽ ἐμὸς παῖς τήνδε ϑηρᾶσαι 
πόλιν πᾶ Ρτοιῃ. 1072 πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι. 

Υ, 8600. ΕἾπΘ βου ]ουῖσο ϑί6}161 ου- 
δα ἰδὲ σωμάτων Ζὶ ὈΘΖΙΘηθη ἃΒ. ἰδ 
ΟΡΊ]θοῦ χὰ δέξεται Μοϊδέ γϑυβίθῃς τηδῃ 
ἘΠΙΘΙ ἄθη σώματα (16 ἀ6Υ Φυηρίγαθθη. 
(ἀθτι5. ῬπΘΠ]δγη ΟΟΥ̓ΡΟΥα 115 ἰπυ] 6010), 
ψολδιιΐ ἀον Ζαβδιητη θη δ ηρ᾽ τηἱΐ ἀπ] 0 Υ- 
ΠοΡροΡο θη. χὰ [ΠΤΘ ΒΟΠθἰηΐ, ΑΌΘΓ 
δέξεται ᾿ᾶϑϑῖ 510}: τἱοῃῦ το] ἃ α16 θ8- 
πάθη ὈΘΖίθηθῃ ; ἀαρθρθη Βρυοῃΐ Υ, 8ὅ8. 
πη αἷἰθ χϑιΠ]οΠ6. Αὐὐἰθι δ πα θυ ο]ρθ Οδὺ 
ΒΘρθΘμἢΠθἰίθη. θη τη 8ΌΘΙ 85 
ΟὈ]Θοῦ χὰ δέξεται αἰΘ Αδργρθδαρῃ οἵ- 
ρθη, 50. ΚΠ (85 γι] ΠΙΟμΐ 
ΘΙΠΠΒ γ0 ΒΟΒΡΙΠΠΟ ΘΧοῖρ 6 ρΘὈγδπ ἢ 5601, 
ΒΟΠΊΘΙΉ ΠῚ] ἴῃ θη Κίηπθ ψ|86 ἀρ, 1091 " 
ἰὼ γᾶ, γᾶ, εἴϑ᾽ ἔμ᾽ ἐδέξω- (τΐ ἀἴθβθῃ 
Ὑγουίθη πὔμβοηθη (16 τοίδθ (885. 510 
ΠΟΥ ρϑϑίου θη ἄγη, 6ῃ6 5186 αἴ6 Εν- ἢ 
᾿πογάπηρ (65 ΑρϑιηθηηΠ0η Θ]ΘὈΐθῃ.) Η 
ΒΌΡΙ. ΡὨΙΠ]οοῦ, 819. ὦ γαῖα, δέξαι ϑανάσι- 
μόν μ'ὶ ὅπως ἔχω. Εταρτη. ΑἸΩΡΉΪΔΙ, 
ἐδέξατο ῥηγεῖσα Θηβαία χόνις. Επιν, ΗἸΡ- 
ΡΟΙγί. ν. 1080 καὶ μήτε πόντος μήτε γῇ 
δέξαιτό μου σάρχας θανόντος. ΑΌΘΙ ΙΔ 
{γατ ἀθηὴ Π ΟΠ θ᾽ Θηθ ρ,ΌΒ56. ἘΠΏΚΙΑΥ ΠΟΙ 
ἴῃ ΘΙ Π61 οἰ ηἴδοηθη ΕΥΖα ]ππηρ Ζι, ΜΙ ΘΠΠ. 
μ8 σώματα δῖ αἷ6 Ταπαίαθη Ὀθχίθη 
τπ ΠΔΟΠΠΘΙ οἷη δηάθγθβ ΟὈ]θοῖ Ζα δέξε- 
ται ογρᾷηχψί, 1656 ψ| ἃ Ὑϑυτη]θ θη, ΘῈ 
τη8 τηἱξ Ηρ ηβοῃ σώματα δαΐ αἷ6 Αθ- 
σγρίϊαάοη Ροίθης (ον φϑόνος (ον αδί- 
ἴον τ ἢ αἴθ Μθηβοηθη μ]π, ΟΠ αἴθ ὅὰ- 
ρθη ψ]18 αἴθ Βομδηποῖξ: [ἢν ΟΥ]ΔρΘ. Δ1ΟΝ 
(ἴ6 Φαπρ᾽ϊηρ6.) 00). βἴθῃθ ἄθῃ Ἰω, 
Αμμδηρ,, --- 6081 Πελασγία Ῥοϊοροπηθ- 
505. 85. σθδθο ν, Ρ. 888 χαὶ τὴν [[δλο- 
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Λρει δαμέντων νυχτιφρουρήτῳ ϑράσει. 
γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἔχαστον αἰῶνος στερεῖ, 
δίδηχτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος" 

ν᾿ 7.) ρΡ ᾿" ΒΝ " Χ 2΄ ( τοιάδ᾽ ἐπ᾿ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 
΄ ΝΑΊ Δαν ΟἿΣ ον ἼΞ θέλξ Ἁ τς 

μίαν ὃὲ παίδων ἵμερος ὕέλξει τὸ μή 800 
χτεῖναι σύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 
γνώμην" δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται 
χλύειν ἄναλχις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος. 

΄σ 49. Χ 7 ξ 7 

αὕτη κατ’ "Ἄργος βασιλικὸν τέξει γένος. 
μαχροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελϑεῖν τορῶς. 810 
σπορᾶς γε μὴν ἐχ τῆςὃς φύσεται ϑρασύς 
τόξοισι χλεινὸς, ὃς πόνων ἐχ τῶνδ᾽ ἐμέ 
λύσει. τοιόνὸς χρησμὸν ἢ παλαιγενής 

΄ 5 ὟΝ τον ἰσύτα ᾿ ἧς ΑΙ μήτηρ ἐμοὶ διῆλθε Τιτανὶς θέμις: ἶ 
ὅπως ὃὲ χὥώπη, ταῦτα δεὶ μαχροῦ λόγου 878 

ῳ κω Ἂ 2 δῶν “(ὦ - 

εἰπεῖν, σύ τ οὐδὲν ἐχμαϑοῦσα χερδανεῖς. 
Ιῶ,. ἐλελεῦ, ἐλελεῦ, ὑπό μ᾽ αὖ σφάχελος 

χαὶ φρενοπληγεῖς μάνιαι ϑάλπουσ᾽ 
οἴστρου δ᾽ ἄρδις χρίει μ᾽ ἄπυρος-" 

πόννησον δὲ [Πελασγίαν φησὶν "Εφορος 
χληϑήναι. 

Υ. 8601. "ἄρης πιθίοῃυπηῖϑοη [τ 
ϑοθΙδοης τῖθ Επηθη. 862 μήτὐἴὐ, . ἐν 
τοῖς ἐμοῖς ἀστοῖσιν ἱδρύσῃς "Αρη. (͵οΥίθ 
αἋοΥ Μίπουνα δη αἴθ ΕἸ γ]6η.) ΗΙΚοί. Τ02 
πρὶν ἐξοπλίζειν "Αρη. Αρ. 48 μέγαν ἐκ 
ϑυμοῦ χλάζοντες "Αρη (γομ Κϑιηρίρίοτ!- 
σ6Π (ἀθἴθυη). Ῥθυβ. 80 ἐπάγει... . το- 
ξόδαμιον "Ἄρη (οι ΧΘΥΧΘΟΒ 46 488 ΗΘ6Γ 
ϑϑῦθη (ΤΙ Θομ δ πα ἐηῃτί6.) ἨΠκοί. 681 
λοιγὸς --- ἄχορον ἀκίϑαριν δαχρυογόνον 
ἤΔρη βοάν τ᾽ ἔνδημον ἐξοπλίζων (61 0Π65 
-- Ἐλποι. ΠῸ] γΙρθη 95. ὈἰΓ6 Γ᾽ ὈΘ ΘΙ η- 
ἴθ Καιηρί τππα τἱηρδ ᾽πὶ ΥΟΙΚ αἰ ΚΙαρθ 
δοῦσα.) [Ιἢ οὐνγαβ Δ Π θυ τη 5ΠΠ6 ΟΡΠ. 
ΕΠ. 1244 ὅρα γε μέντοι κἀν γυναιξὶν ὡς 
ἤΛρης ἔνεστι. 

Υ. 869. ἐν σφαγαῖσι ΜῸ] ἴῃ ἰπρτι]ο 
ψ|6 τιν. Οτοϑί. 291 μὴ τῆς τεχούσης 
εἰς σφαγὰς ὦσαι ξίφος. ᾿Εν ραΡτδιομί 
0 ΥΥ. 250. 

Νν. 8064.5ἁ. Κύπρις Πίο᾽ τίῖθ Υ. 660. 
Εϊηθη ἃΠΗ]Π]ΟΠθη. ὙΥηβοὴ ἰθρὶ Αρδιηθηι- 
ΠῸῚ Ὀδὶ πυρί 65. (Τρῃϊσ. ΑἸ]. ν. 469) 
ΒΘΙΠΟΥ ΤΟΟΘΠΐοΙ ἴῃ ἀθη Μππα τοιούτους 
γάμους γήμειας αὐτὸς χὥστις ἐστί σοι 

᾿ {ΠΡΌΟΥ ἄρῃ (ἀθ γδιο γοη τὸ 
θοῖπη [ΙΠη ἣν 5. Κυῦρον 11, ὃ. δῦ, ὃ, 
Ἄ, 19. [ἴῃ ἄθῃ Ηϊκοίαθη Υ. 1043 5αρί 
ἀον Οδμογ: μιήϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγχας γάμος ἔλϑοι 
Κυϑερείας: στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἀϑλον. 

ΜΝ 

880 

Υ. 860. ἀπαμβλυνϑήσεται τῖο 5160. ρ΄. 
ΤῊ. 118 τεϑηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυ- 
νεῖς λόγῳ, 

Υ. 808. ὕ606Γ χλύειν Κτῆρσου. ὃ, 46, 
12. 1. Π δὲ 16.155) Ἃς ΑὉ 

Υ. 869. ὙγΙ6 οἵν ἰδηάθηῃ ψ]γ ἴτῃ Ρτο- 
πηθίμθιι ἄθη [δον 8η ἋοΥ απ 6 
616 Ὁ ΑΠ οἰηίρθη 6 ]16η ἰδ αἷ6 δας 
Βϑ]δβίθ ΑΥὙϑίβ ἀΠΤῸΠ. Θ΄ ΠΟΙΊΘΗ ῬΓΟΡΥΠΙΠῚ 
ΒΘ ΒΠαοί. 

Υ. 812. Τὸ ῬΙαταὶ τόξοισι ΠΙΘΙ 1π 
ΔΉ θγθη Θἴηπηθ 8415 Υ. 711. Ὑ7ῖθ Βἴδυ 
Πιοἰβϑύ 65. θ6] ΜΘ] θαρον ΓΧ Βυπποῖς. 818]. 
Τ 1. Ρ. ὅ Εἰ χλαμύδ᾽ εἶχεν "Ἔρως καὶ 
μὴ πτερὰ μηδ ἐπὶ νώτων τόξα τε χαὶ 
φαρέτραν. ἰῇ Αρδιηθιηποη Υ. 510 γοτὴ 
ΑΡΟ]]ο τόξοις ἰάπτων μηκέτ᾽ εἰς ἡμᾶς 
βέλη. Οποθρῃ. 698 γοὴ ον ἀρά 4685 
Ηδιιβθ5. τόξοις -πρόσωϑεν εὐσχόποις χει- 
ρουμένη. 

Υ, 818. οἵ, Ῥογβ. 718 πάντα γὰρ Δα- 
ρεῖ ἀκούσει μῦϑον ἐν βραχεῖ λόγῳ. 

Υ, 817. Ηθβγομῖιβ: ἐλελεῦ  ἐπιφώ- 
γημα πολεμιχόν. οἱ δέ, προαναφώνησις 
παιανισμοῦ. τίϑησι δὲ αὐτὸ Αἰσχύλος ἐπὶ 
σχετλιασμοῦ ἐν Προμ᾿ηϑεῖ δεσμιώτῃ. ὅ56}0]. 
ΜΙ|64. ἐπιφώνημα ϑρηνητιχόν. --- ὑπὸ ἴῃ 
ἀοΥ ΤΊη6515 σὶρ Υ, 574, 

Υ. 818. Ζι φρενοπληγὴς ὙΘΙΘΊΘΙΟΙΘ 
πηι} φρενόπληχτος Υ͂. [054. ϑάλπειν 
ΒΘ γοπὶ ΔΙ Π5]ηη, νὶθ Ὀθὶ ΟΡ ΟΟΙΘ5 
γῸη Ἃ(6γ ΕἼΘΟΘΥΪζο, ΕἸ]θοίν, 857 ἐς τί 
μοι βλέψασα ϑάλπει τῷδ᾽ ἀνηχέστῳ πυρί; 



το ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

χραδία δὲ φόβῳ φρένα λαχτίζει, 
τροχοδινεῖται δ᾽ ὄμμαϑ᾽ ἐλίγδην, 
ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι λύσσης 
πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀχρατής" 
ϑολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ εἰχῇ 886 
στυγνῆς πρὸς χύμασιν ἄτης. 

ΧΟΡΟΣ. 
στρ. αἱ Ἤ σοφὸς, ἢ σοφὸς ἦν ὅς 

πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε χαὶ γλώσ- 
σᾳ διεμυϑολόγησεν, 
ὡς τὸ χηδεῦσαι χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἀριστεύει μαχρῷ 890 
χαὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 
μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 

Τύδοη. 1082 ἔϑαλψεν ἄτης σπασμὸς ἀρ- 
τίως ὅδ᾽ αὖ. ψοη ἀογ Τ΄θ06 Υ. 050. 

Ν. 8ὃ80. ἄπυρος οἤπο ΕϑιοΥ σϑιηδοῃΐ, 
Ὡϊομΐ σοτὰ ϑΟΠτηἸ6 46 ροιηδοῃί, πίοῃΐ πῖγκ- 
Ποῦ, Ἰπάθηη ἴῃπ [0 ΠῸῚ ἰπὶ Δ Πβ᾽ηη Ζῖι 
ΤᾺΉ]Θη. ρ] διέ, ἂπη]οἢ πὶθ Οτθϑί ἴῃ ἤθη 
ΟΠοθρμοῦθη ἂπη ὙΔΌΤη8] (65 Αρϑηηθηη- 
ΠΟ ἴῃ αθη πῇ Διβου]ο"ΐ πέδαις δ᾽ ἀχαλ- 
χεύτοις ἐθηρεύϑης πάτερ, πομην ΘΓ (85 
αϑνᾶπα ὈΘΖθιοηπϑὶ ἴῃ ἤθη ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟΙ, 
ΚΒ ἸοἸκῦ σισθ. ΞΌ]ΟΠ6. ΘΓ Πα ηρΘη 
ΘἴΏθ5. τηθίδρΠΟΥΊ ΒΟ ποθὴ. Θιρδίδης να τη 
ΘΙηθυη Ααθούνιιμη 6] Π65. αἷθ ΚΠ Ποῖ 
ἀν Μίθρου σον ἸΒΒΘΥ ΔΆ 5561 ὈΘΒΟΠ τ ἢ ηἰκί 
5Β1π4 Ὀ61 ἄθηῃ ΤΥΔΡΊΚοστ παπιῆρ, 80. Επιν, 
Ογοβϑί, 621] ἕως ὕφηψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ 
πυρὶ (σου ἀ6Υ ΕἸΘοίτα 6 ]0Π6. ἄρῃ Οτθϑί 
Ζιπὴ Μογάθ Ρϑνθρὶ.) 611] νϑυρ]θιοῦν 
ἀβάκχευτον ϑίασον Οτοδί, 819. ἄϑυρσοι 
βάχχαι 1495. 850 Επιηη. 345 ἕπου δὲ μη- 
νυτῆρος ἀφϑέγχτου φραδαῖς. ΑπάοΓθ ρ]δι- 
ΘΠ 585 45. ΔΙρῃδ 1πἰθηβίντιηι Ζιὶ αττιπ 6 
Πθρθ 16 ἴῃ 6ΠῚ ΠΟΙΊΘΙ ΒΟ ΠΘη ἄβρομος 
(Ὁ]. ΧΤΠ, 41). ὕ6061 οἵστρος 8. αἴ6. ΑΠπη. 
χὰ Ὗ. ὅ0θ0. 

Υ. 881. φρένα ΠΙΘΓ ἴτη ΘἰΘΘΠΠΊΟΠΘΗ 
ΒΙηη6 (Ξ- διάφραγμα), νίρΘ Υ. 5601. οἵ, 
ΒΌΡἢ, ΤΎΔΟῃ, 991 πλευρὰν ὑφ᾽ ἧπαρ καὶ 
φρένας πεπληγμένην. {}. Χ, 4" ἐν δ᾽ 
ἐμοὶ αὐτῇ πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα. 
ΟΒοθρῃ. 1606 ὀρχεῖται δὲ καρδία φόβῳ. 
1024 πρὸς δὲ χαρδίᾳ φόβος ἄδειν ἕτοι- 
μος, ἢ δ᾽ ὑπορχεῖσϑαι κρότῳ. ἈΑρ. 1121] 
ἐπὶ δὲ χαρδίαν ἔδραμε χροχοβαφὴς στα- 
γών. βορ!ῃ. Οορᾶ. Οο]. 152 ἐχτέταμαι, 
φοβερὰν φρένα δείματι πάλλων. 

Υ. 889. ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι γ0η 
αἀοὺ ΒΘΠΠ Δ ΘΠ ]Θ ἢ ηΐ6 5. (ἸΘ οἢἶ55, 6 
Ομοθρῃ, 1021 ὥσπερ ξὺν ἵπποις ἡνιο- 
στροφῶ ὃδρόμου ἐξωτέρω. φέρουσι γὰρ 
νικώμενον φρένες δύσαρχτοι. 

᾽ Υ. 884. Ζι πνεύματι μάργῳ οἵ ψ 
11 μάργην σε ϑεοὶ ϑέσαν. 

Υ. 888. εἰκῇ νῖθ Υ. 450. παίειν 1π- 
ἰγδηβιιν, τῖθ πταίειν Υ͂, 926. 80 Αρ. 
1024 πρὸς χέντρα μὴ λάχτιζε, μὴ πταί- 
σας μογῇς. 

γ΄. ὅδο. ὈΊΘβο 06 Μθίδρ μου βοόμοη ἔτ - 
Πϑὺ; ἄαζι οἵ, Υ, 1018. ἄτης πῖθ {ΠΥ 
ἀτηρᾶς δύης Υ. 140. 

Υ. 8ὅ88. ἐβάστασεν ἱπὶ ἄβουίγαρθηθη 
δίηηθ, Ἐγ αἷθ ὈΥΒρΡΥ ΠΡΊ]0Π6 Βοαθαίπηρ, 
γΟΙΡΊΘΙΟἢἑ ἀθὺ ΘΟΠοΙΪαδί σοῦ Οα. 21, 405 
ἐπεὶ μέγα τόξον ἔβαστασε χαὶ ἴδε πάντῃ. 
Τη ἀθιηβ 106 Θἴηπθ ΡΗΠ]Ποοί, 056 ἄρ᾽ ἔστιν 
ὥστε χἀγγύϑεν ϑέαν λαβεῖν χαὶ βαστάσαι 
με προσχύσαι 8᾿᾽ ὥσπερ ϑεόν; ΟΘά. 60]. 
1100 τὸ μηδαμὰ ἐλπισθὲν ἥξειν σῶμα 
βαστάσαι δότε. ΑἸ 8010 Π6η Θ[6]186η ἢδΐ 
βαστάζειν αἷΘ Βοαθαίπηρ νορ Ψηλαφᾶν. 
ΑΘΒΉΠΟΩ τῖθ πίον Ατϊβίορη. ΤΉθβηι. 430 
πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρενί. ῬοΙΪγΡ. ΥἹ], 
18 πᾶν ἐβάστασε πρᾶγμα καὶ πᾶσαν ἐπί- 
νοιαν ἐψηλάφει. 

Υ. 889. διεμυϑολόγησεν νῖΘ ΡΪαΐο 
ῬΠδθαν, οἂρ. 16 ἢ περὶ αὐτῶν τούτων 
βούλει διαμυϑολογῶμεν, εἴτε εἰχὸς οὕτως 
ἔχειν εἴτε μὴ. ΑΡο]. ὅοοι. 81 οὐδὲν γὰρ 
χωλύει διαμυϑολογῆσαι, ἕως ἔξεστι. ἘΕ8 
Πορὲ ἀανη, τὶ Θ'ομδιηϑηπ ὈΘηηοτϊτί, αἰθ 
Βοαθαίιμηρ' οἰηθ5. ὈΘΠΔΡΊ ἤθη ΡΊΔ ΘΤΉΒ. 
(ϑομδιη. σὴ ΑρΡῚΒ ἃ. ΟἸθοια, Ρ. 182.) 

Υ. 890. Ζι χαϑ' ἑαυτὸν 5, ΚυϊρῸΓ 
δ. 68, 25, Α. 3. μαχρῷ νὶθ ἔπι. 80 
καὶ νῦν τυχεῖν με τῶν πρὶν εἰσόδων μα- 
χρῷ ἄριστα δοῖεν. Ατὐἱδίορῃ. Ῥὰχ γν. 612 
εὐνούστατος μαχρῷ. 

Υ. 891. διαϑρύπτεσϑαι ΠίοΥ ἅπη] 0 
ΘΘ νυ οἢ 16 χλιδή Υ. 486. 80 βᾶρθῃ 
αἴθ. 1 αἰθῖπθυ (6 ]Π]1οἷδδ ἴδ θυθ ἴῃ ἀρ 50 106} 
Βίππθ, διαϑρύπτεσϑαι ρΘῃΐ διι ἀθπη ἅπ8- 
Β0γ0η. δἰ τι5, δι ρΘ ίθυο5 Θθθη, Μ|θ. 

᾿ 

ΐ 

ἕ 

᾿ 



ἄντ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. Τὰ 

ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 
Μήποτε, μήποτέ τοί υ᾽ ὦ 
πότνιαι Μοῖραι, λεχέων Διὸς εὐνά- 895 

δ ν ΄ τειραν ἴδοισϑε πέλουσαν " 
Χ , ' ᾿ -“ 5 ξ μηδὲ πλαϑείην γαμέτα τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ " 

ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρϑενίαν 
εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς γ᾽ ἀμαλαπτομέναν 

ῳ 

δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 900 
ἐμοὶ δὲ τίμιος ὁμαλὸς γάμος ἄφοβος, 
υνηδὲ χρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως ἄφυχτον ὄμμα προσδράχοι με. 

δὶ ΤΠοοοῦν ΠῚ, 856 ἀθν Ζίθρθπηϊτί σι 
βθίπου (θ]]Θΐθη βού χαὶ δωσῶ οἱ, ἐπεὶ 
τὸ μοι ἐν διαϑρύπτῃ (6Υ ΜΠ} οἴπϑιη ΜΆ ΔοΠ θη 
οἷπθ Ζίθρθ βοῃθη θη). 80 Ποβϑύ 68 γ0ῃ 
ἋοΥ ΘΘΠΡΌΥη, τΘ] 6 Π6. 510} Ζππ| (ΘΒ ΠΡῸ 
ΔΉΒΟΠΙοΚὶ δια ρύπτεται ἤδη (Τὰ. ΧΥ͂, 99.) 
Τὴ ΟΘΥ Δ]]ΠΡ ΘΙ Θἴηθ πη ϑϑηΐθηζ Ὀγδιιοῃΐ ἦ6. 
ΟἿοΥ 4845 Μαβοι]ηττη, 7ὸὺ ΜΠ Π8Ὸἢ πη- 
ΒΘΥΘΤΩ ΤΠ θ θη (ὐο ἢ] (5. ΕΘ Ι ΪΠΠ1ΠῚ 
οΥψαυίθη. ΝΘΟΠΠΟΙ 5ίθη 8πὸ} χερνήτης 
ἐγούζ 465 Πουη θυ 5οη θη. γυνὴ χερνῆτις (δ, 
455.) ΑθἤηΠΟἢ ἀ85 ῬΑ ορ τοῖς νοσοῦσι 
Ὑ, 6098, 80 810 Ὀ6Ὶ ΘΟΡΠΟΟΙΪΘΒ. 1ῃ (6. 
ΕἸΘοίτα Υ. 770 5} δὶ νοΐ ρἄγθμ θη 
γεῖθ6 ἴῃ 8] ΠΟΙ ΠΟΥ ϑθηΐθηΖ δεινὸν τὸ 
τίχτειν ἐστίν: οὐδὲ γὰρ χαχῶς πάσχοντι 
μῖσος ὧν τέκῃ προσγίγνεται. Ττδοῃ. ν. 151 
βασὶ Ποίδηἶτα τότ᾽ ἄν τις εἰςίδοιτο, τὴν 
αὑτοῦ σχοπῶν πρᾶξιν, καχοῖσιν οἷς ἐγὼ 
βαρύνομαι πδοπάθιηη γουΠορΊηρ' ἐς τοῦϑ᾽ 
ἕως τις ἀντὶ παρϑένου γυνὴ κληϑῇ λάβῃ 
τ᾿ ἐν νυχτὶ φροντίδων μέρος, ἤτοι πρὸς ἀν- 
δρὸς ἢ τέχνων φοβουμένη. [6 [60 6Υ- 
βΠρ γ0 πὶ [ΠΗ] ν τηϊΐ ἀ6ηῚ ΑΥ̓͂Θ] Ζ 
ἄδθη [πΠΠΠΠΥ ὁπ ΑΥ̓ΤῸ] πὶ ΞΌΡΗ. 
ῬμΠοοί. ν. 908 ἐν σοὶ χαὶ τὸ πλεῖν ἡμᾶς, 
ἄναξ, ἤδη ἐστὶ χοὶ τοῖς τοῦδε προσχωρεῖν 
λόγοις. ὅο δύ δοῃ δὶ ἀθγὴ ψυθίίθη ΡδῚ- 
Ποῖρ ἄθὺ ΑὙ 6] πΙομῦ 56] θη ἃ1ι5 611 
ΘΥβίθη Ζὶι ουρ ΖΘ, Μ]86 ὅρη. ΕΚ] 991 χαὶ 
τῷ λέγοντι χαὶ χλύοντι σύμμαχος. 1498 
τά τ᾽ ὄντα χαὶ μέλλοντα [Πελοπιδῶν χαχά͵ 

Ὑ, 899. ἐραστεῦσαι Κογηη)ξ, νι ΒΊοΙΙ- 
β6] 4 Ὀοιηουκί, βοπδύ πἰοῃΐ ὙΟΥ, 

Ὑ. 8917. πελάζεσϑαι γὸὺὼη ἀθηη ρὉ- 
ΒΟΠΙΘΟΒΓΠΟΠ θα  ΘυΚοῆγο 465 Δ ΘΙ θ65. τη 
ἄθιη Δίδηηθ, τὶ Οθα. Τυν. 1100 Πανὸς 
ὀρεσσιβάτα πατρὸς πελασϑεῖσα. ΤΎΔΟΙ. 15 
πρὶν τῆςδε χοίτης ἐμπελασϑῆναί ποτε. 
ῬάΠΟΙ πλάτις (ΟΥβοΠ6 Β ΘΖ οΠπτιηρ ΠΟΥ 

 Βοἰροποββίη Αὐομᾶτη. 192. χαὶ τοῖσι παι- 
δίοισι καὶ τῇ πλάτιδι. οιη ίδηπο ΡΗΐ- 
Ἰοοΐ, ΟἿ τὸν πελάταν λέχτρων ποτὲ τῶν 
Διὸς (γοῃ [χἰοπ.) --- τῶν ἐξ οὐρανοῦ 

ῖΘ ἀπγοῃ οἷπ Α ἀ]θούντι μη 8115Ζ "1 ΟΚΘῊ ἢ 
8. ΚΥῦρῸΥ ὃ, 50, 8, 17, 

Υ, 898. ταρβῶ π ροΘ ΒΟΉ, --- ἀστερ- 
γάνορα ΒΟΠΜΘΥ Ζτπὶ ΘΥΚΙἄΤΘΏ --- Ποἰδδὺ 68 
ΠΟ 885 8]1Οτιῖτι5. ὙἹΓῚ (50. «{00]15} ΟΟΘΥ 
ΠΟ ΔΠΊΔΗΒ ΥἹΠΌΤΙΠΠ (50. ΤηογΓ8] 110 Ὁ) 
Ὑράθυ (85 οἷπθ ΠΟΟΪ ἀἀ58 ἃπάθυθ ἰδὲ ἴπὶ 
ον ἀθ5. Κι άοκοα ἀπρραθιίθί, Ὁ 18 
{Πηβοῃγοιθπηρ ἄθν ῬΘΥΒῸΠ ΠΗ] τ18 
Ῥοὶ Ηοιηθν ἱερὸν μένος ᾿Αλχινόοιο ἃ. 
ΑΘΠΠ]ΠΟΠ65. Ζπ γ᾽ ἀμαλαπτομέναν 5. ἢ. 
καὶξ. Απῆδηρ, 

γ. 900. Ῥεγ (ἰδῃθρίϊν πόνων [δι58[ 50 ἢ 
ΘΥΚΙΆγΘη. ΠΔΟἢ (6 ΑΠΔ]ΟΡῚΘ. γῸΠ ἄστρων 
εὐφρόνη ὅρη. ΕἸ, 19 μέλαινά τ᾽ ἄστρων 
ἐχλέλοιπεν εὐφρόνη -τεΞ νὺξ ἀστερόεσσα. 
(δια. δὲ Ὑὶρ. ῃ. 879), Κυᾶσοι ἢ, 
ὃ, 47, ὅ, Α. 2. 80 ᾿ᾳϑ80 5100: οὐ] ἄγθη 
σαν, ΤρΠΐρ.. Α. 1280 πόνων τιϑηνοὺς ἀπο- 
διδοῦσά σοι τροφάς (Τρῃϊροηΐα τϑαθί τοϊί 
1ῃγθη αίθι.) ὅόορῃ. Αἱ. 888 ἐμέγε τὸν 
μαχρῶν ἀλάταν πόνων. --- ΠΪ6 οι Ιη- 
αἀπηρ δυσπλάνοις ἀλατείαις ἈΠΉΠΟἢ {16 
τηλέπλανοι πλάναι Υ. δ10. πολύπλανοι 
πλάνοι Υ. 885. ΑΘΒΠΠΟΠ6. Ὑ ΥΙ Πἀπηρ8 
βίοτον εὐαίωνα ῬοΥβ, 111. Ἐπιν, ΗἸΡΡΟΙ. 
900 δυσαίων βίος ΑπίμΠο]. ῬΑ]. ὃ, 814 
δύσζωον βίοτον. Ο. Ἐ.. 818 βίος μαχραίων. 
ΑἹ. Ττ09 εὐάμερον φάος. (ϑομποί θη Ζιὶ 
ΡΠ 81) 

γ, 901. ΕἸΠῚ6 βοῦν θυ νογαθυθίθ 5666! 
5... ἄθη Καὶ. Απηδηρ. ἄφοβος ΠΙΘΙ ἰπ 
αἀἰθιηβ!θθη. ϑἴππθ ψ]6 ἀταρβής Υ͂. 849, 

Υ. 902, Κρεισσόνων ϑεῶν τπιηβοηγοῖθί 
ΘΙΏ0 Κατ ὙΟΥΠΟΥρΡΘΠΘ μάθη ΑἸϑάσιοῖκ.. 
οἵ, Ονἱά. τηθίδιη. 1, 171 ἀθχίγα Ἰαθνυδατθ 
ἀθουιτη δἰσία ΠΟΙ πη γα }ν15 ΘΟ] ΘΌΥΔΉ ΓΙ 
ΔΡΟΙ 5: Ρ]6 05 Παρῖίαί αἴνθυβα Ἰοοῖβ, 8 
ἴγοηΐο Ῥοΐθηΐθα ΘΟΘ] ΙΟΟ]86. ΟἸΔυατι6. 5105 
ῬΟΒΊΘΥΘ ρΘηδίθϑ, 

. 909, Τοῦ Αοοιβαίίν ἄφυχτον ὄμμα 
815 6 ΠΠη ἄφυχτον δέργμα δοβοίψί ἂν 
(Ροιβ. 80 χυανοῦν δ᾽ ὄμμασι λεύσσων 
φονίου δέργμα ὃδράχοντος.) 606 ἀθῃ 



γΡ ἢ ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ϑο σ Ὁ » 7 
ἀπόλεμος ὅδε Ὑ ὃ πόλεμος, ἄπορα πόριμος. 
οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν" 

γὰρ οὐχ δρῶ μῆτιν ὄπα φύγοιμ᾽ ἂν. 
ἢ μὴν ἔτι Ζεὺς, καίπερ αὐθάδης φρενῶν 
τὰν Διὸς 

Ἀ Χ ΠΡ. 
» Ἀ ἔσται ταπεινὸς οἷον ἐξαρτύεται 
γάμον γαμεῖν, ὃς αὐτὸν ἐχ τυραννίδος. 
ϑρόνων τ᾽ ἄϊστον ἐχβαλεῖ: πατρὸς δ᾽ ἀρά 910 
Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς χρανϑήσεται, 
ἣν ἐχπίτνων ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 
τοιῶνδε μόχϑων ἐχτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 
δύναιτ᾽ ἂν αὐτῶ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 
ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα χῷ τρόπῳ. 915 πρὸς ταῦτά νυν 
ϑαρσῶν χαϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις χτύποις 
πιστός, τινάσσων πυρπνόον χεροῖν βέλος. 

5» .Χ ᾿ ὦ ΕΣ τ ΄ ᾿ ᾿ 
οὐδὲν γάρ αὑτῷ ταὺτ ἕἑπαάρχξσει το μὴ οὐ 

ἀορροιίθῃ ἀοουβαίν Κυῦρον ΠῚ, ὃ. 40, 12, 
ἌΣ 

Υ. 904. ὕὔεϑϑ. 485 ΟΧΥΙΠΟΙΌΠ 8. ΖῈ 
ΜΝ, 845. οὺ Αοοιδαίν ἄπορα γοη 4611 
ἴῃ πόριμος Ἰθροηθη ΒΟρΥ ἀν Τηδιρ- 
Κοὶύ Δρῃδηρὶρ, τ] Ῥουβ, 981 μυρία μυρία 
πεμπαστάν. Ἕ(ἢ. 22 χοὰς προπομπὸς. 
ΘοΡη. Απίϊρ, 781 χαί σ᾽ οὔτ᾽ ἀϑανάτων 
φύξιμος οὐδεὶς οὔϑ᾽ ἁμερίων σέ γ᾽ ἀνϑρώ- 
πων. Ρ]αΐο ΑἸοῖ". 1, Ρ. 141 ἢ οἷμαι 
δέ σε οὐχ ἀνήκχοον εἶναι ἔνια χϑιζάτε χαὶ 
πρωϊζὰ γεγενημένα. ΟΠ. Ρ. 108 Ὁ. 
εἶπε γὰρ ὅτι οὐ ῥάδιον εἴη ἐν τῷ παρόντι 
οὔϑ᾽ ὁμολογεῖν οὔτε ἐξάρνῳ εἶναί τὰ ἐρω- 
τώμενα, Κυᾶροι Π, ὃ. 40, ὅ, ὃ. --- 80 
{γι σὰ Θἰπθπ ϑιιδίδη νη Διι5561 θη 
ΟἸ]βοἰβρϑῃθν ποὺ οἷη Τ)αἰν ἄον Ροὺ- 
801 Υ. 612. 

Υ. 906. Ζι ἄθιη (ἀϑάδηκθοῃ 5. Υ. 50. 
τίς ἂν γενοίμαν πδοῃ θη ΠΔΠ βου θη. 
Απάρυδο ἤπάθηῃ ψῖν τί γένωμαι, “. Β. 
τὴ Μυηαθ 465 ΟἼοΥΒ. 5160. σ. ΤῊ, 297. 
Ἑυβίθυθϑ θϑαθυίοί , ὶθ ἴοἢ]. τη] Ζοίρθη 
5011“, Ἰοἰζίθυθθ  γαΒ. 5011] ἃ115. ΤῊ]Γ Μ6Υ- 
ἀοη. 80. βασίθῃ Ἂἷθ6 (ὐ]θομθη ΒΟΨΌΠ] 
πάντα γίγνομαι 815. ἃ110ῃ παντοῖος ΟΥΘΓ 
παντοδαπὸς γίγνομαι, γγ6 πη Ψθιη8 1, γ0} 
Ἑυτομί ΟὟΘΥ οἰπθὴ δηάθγθη Αἴθο θ6- 
ΜΘΡῚ, 56 1η ΑΘΊΒΒΘΥΘ5. ΘΟ Β6] 0. 
Ὑ 301. ἢ μὴν πιο Υ. 19. ὕθθεΥ 

ἐἐβ (οποίν φρενῶν 5. Κυῖΐρον ὃ. 47, 
60,..9. 
Υ, 908. οἷον τξΞ ὅτι τοῖον. (Κυῶρου 

δ. 581, 14, Α. 7. Μαι[μϊὰἃ ὃ. 480.) Ηο- 
τοῦ, 1, 81 αἱ ᾿Αργεῖαι ἐμακάριζον τὴν μ.η- 
τέρα, οἴων τέχνων ἐχύρησε. ὙΠΟ, Π, 41 
μόνη οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελϑόντι ἀγανά- 
χτησιν ἔχει, ὑφ᾽ οἵων χαχοπαϑεῖ. 80. δῖι0ἢ 
(48. ΠοιηθυβοΠ6 οἷ᾽ ἀγορεύεις, οἷά μ᾽ ἔορ- 

3 

γας ῬΓῸ 15 απ86 (ἸοἸ5, ἰθοϊδι, ααδηΐαχα 
ΟΟΠΪΟΘΥΘ ᾿ἰοοί οχ 115 αα8θδ. (Π]. Σ, 98. 
ΧΟ ΘΟ: κ, ὸ, ὌΠ) 

γ, 910. ὕθθου ἀθη ΡΙαταὶ ϑρόνων 5. 
Κυᾶροι ὃ. 44, 8, Α. 56. Ῥδ5 Αα]ϑοίναμη 
ἄϊστον Ῥτο]Θρ 50 ῃ,. ΥΕ]. Απίρ, 1178 χράτη 
χαὶ ϑρόνους. Ο. Β. 287. 

Υ. 918. δηναιὸς σῖο Υ. 194. 
Υ. 9158. πρὸς ταῦτα αυοα 8 Π8ᾶθ0 

Δα ποί, ρτοῖπαθ. οἷ Υ. 992, 1080, 1048 
ΑἼἸΟἢ βοηϑύ ἢδπῆρ τηϊύ ἰο]ρ μι θπ Ιτηρ6- 
ταῖν ψῖθ ΗΙΚοί, 299, Ῥϑὶβ 891. 8160. 
σ. ΤῊ. δ. ϑόρῇ. Αἱ. 1118. 16 Αὐϑ- 
Ἰαβϑιηρ᾽ 465 Ὑ υθτὴ ἴπ ΔΌΒβηρΊσθη ϑαἴ28 
ιν ἤν, οἶῈ 

Υ. 910. Ζαυ πεδαρσίοις 5, ΄. 110, σὰ 
χτύποις Υ. 0999. 

ν,. 917, πιστὸς πὶ δΔοίγθηῃ ϑίππθ 10 
Ρεοῦβ. δῦ τοξουλχκῷ λήματι πιστούς. 
Οθα. 60]. 1091 ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτῳ σὺ πιστὸς 
ὧν ἔδρας τάδε. 50. 5ἰθῃΐ μεμπτὸς ἴῃ δο- 
{ἰνθ 1 ΑἸπηθ ΤΥδοηΐη. 445 ἀλλ᾽ εἴ τι τὠμῷ 
τἀνδρὶ τῇδε τῇ νόσῳ ληφϑέντι μεμπτός 
εἰμι, κάρτα μαίνομαι, τιπα στεναχτός Οθά. 
ΟΟ]. 1002 ἀνήρ γὰρ οὐ στεναχτὸς οὐδὲ 
σὺν νόσοις ἀλγεινὸς ἐξεπέμπετο. --- ΑΘ Πη- 
πο ψ|6 65. Πίο γο Ζθιιβ ποίϑϑί τι- 
νάσσων πυρπνόον χεροῖν βέλος, ϑβαρὶ 
Τγνίᾶοβ δεξιτερῇ δ᾽ ἐν χειρὶ τινασσέτω 
ὄβριμον ἔγχος. Ὅον Αὐβάπιοκ πύρπνοον 
βέλος οὐ πηοτί δηῃ Υ. 667. ΚΑ. ἃ. καὶί. 
ΑμΠδηρ,, 

Υ. 918, ὕθει τὸ μὴ οὐ 5. τὰ Υ͂, 627. 
Υ. 919. ὕδθθοι ἄθῃ ἀσσοι οἷπ ϑ0Ὁ- 

δἰαηνιιη ΟἹ Πθη ΝΑΠΊΘΗ8 Τηϊΐ ἀρ ηι 
γοΥθα ΠῚ τοργβοηςτίθη Αοουβαίν 468 [ἢ- 
ιᾶ}5. 5. Κυᾶρον ὃ. 46, ὅ. (80 Ῥουβ. 805 
πήδημα χοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο) ΑΘΠη- 
ΠΟ ΡΥ ΤΙ ὉΠ 
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δ πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐχ ἀνασχετά: 
τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασχευάζεται 
ἐπ᾿ αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώτατον τέρας" 
ὃς δὴ χεραυνοῦ χρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα, 
βροντῆς ϑ᾽ ὑπερβάλλοντα χαρτερὸν χτύπον " 
ϑαλασσίαν τε γῆς τινάχτειραν νόσον 
τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν [[οσειδῶνος, σχεδᾷ. 
πταίσας δὲ τῶνδε πρὸς χαχῶν μαϑήσεται 
ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν χαὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 
ΠΡ ΩΡ δε ΠΣ ΔΘ ΝΣ σύ ϑην ἃ χρῃζεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ Διός. 

γ΄ -“ Χ ν) α ΄ , 

ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 
χαὶ προσδοχᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα; 
χαὶ τῶνδέ γ᾽ ἔξει δυσλοφωτέρους πόνους. 
πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐχρίπτων ἔπη: 

920 

928 

990 

Υ. 920. Ζι ἀοΥ θη άπηρ᾽ τἱΐ τοῖον 
γε]. Π. ΤΥ, 890 ἀλλ᾽ ὃ γ᾽ ἀεϑλεύων προ- 
χαλίζετο, πάντα ὃ ἐνίχὰ ῥηιδίως " τοίη οἱ 
ἐπίῤῥοθος ἧεν ᾿Αϑήνη. γν. 808. γ. 828. 
ΑἹ. 251 τοίας ἐρέσσουσιν ἀπειλὰς διχρα- 
τεῖς ᾿Ατρεῖδαι χαϑ᾿ ἡμῶν. 562 τοῖον πυ- 
λωρὸν φύλακα, Τ᾿εῦχρον ἀμφί σοι λείψω, 
Απί 122 τοῖος ἀμφὶ νῶτ᾽ ἐτάϑη πάταγος 
ἴΑρεος. ΟΥ. πηρίδιῃ. ὟΙ, 18 πϑὸ [δοίδϑ 
Β01π|ΠῈ γϑϑίθϑ βρθοίαγθ Ππγαθραΐ ἔπτη απο τ6 
οαμηἢ ἤΠογοηΐ: ἰαηίτπι8 ἄθοοῦ δ πηΐ δι]. 
(ΕΠ ίζβομθ σὰ ΤΠθοοῦ. ΧΧΙΝ, ν. 110 
ΘΎΟΒΒ6 Ατιϑρ.) παλαιστὴν τηἱξ ἀθτη56 106} 
ΒΙΙ46 σψῖθ ἀρ. 110 ὃς δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔφυ τρια- 
χτῆρος οἴχεται τυχὼν. Εϑ ἰδΐ ἀοΥ γοῃ 
θρτιθυπ (65 Ζθιι5 αἴ6 θάθ, ον τρια- 
χτήρ (ἰουθ γι οὐθυ ΘΡἢΘαττι5) οὐ 
θη ΠΙΘΡΟΥ ἴπΔ Ῥοηΐαίῃ!]οη πη [ΠΊΒΟΠΘΥ 
Κταῖβ δὴ τππα οηϊγοϊϑδ. ἴῃ θη ϑἼθρ, 
Ῥ6Γ Θ᾽ Ἰβοῆθη ΠΘοθηἋ6 χιιο]ρθ 50116η. Κτὸ- 
ΠῸ5 πηα Ζοιβ ἴῃ ΟἸγιηρία παλαῖσαι. 

Υ. 921. ἐπ᾽ αὐτὸς αὑτῷ αἷθ [ΘΠ] ππρ’ 
Μ|16 Υ. 1602, 

Ὑ, 922. χρείσσονα ἴῃ ἀΘΙη56] 06) Θ1ΠΠΘ 
6 Υ. 108 φέρτερον. 

Υ. 9295. 6. (ἀϑπϑίίν μοὶ ὑπερβάλλειν, 
δἴπθιῃ ϑυθιιπι (65 6 υίγ ἴθ η5, δέ ΟΠ 6 
Απδβίοββ, ψ16 ΡΙαίο οτρ. Ρ. 695 σχεψώ- 
μεθα: ἄρα λύπῃ ὑπερβάλλει τὸ ἀδικεῖν 
τοῦ ἀδιχεῖσϑαι; Κτῆῦροι ὃ. 47, 19. Μαί- 
[η18 ὃ. 996. 

Υ, 924. νόσος ταῖξ Κὔπηοι Μοίοηγτηΐο, 
αἴθ ὙΥΙγΚαηρ δηβία ἀν [ΠἸβ8 006, 16 
αἴθ 1 αἰθίπμου ροϑ(5. Ὀγδποῃθη. 850. Ποἰβϑύ 
65 ἴῃ ἀθῃ ϑίθθθη σ. ΤῊ. 791 νομὴ 1,105 
ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, πατροχτόνον 
Οἰδιπόδαν πὰ Ρίπααν Ργίῃ. ᾿Υ, 250 
Μήδειαν, τὰν [ΠΕελίχο φόνον. 

Υ. 925. ὕθθρον αἰχμή 5. τὰ Ὗ. 408. 
Ῥ)ὼ5. Οτὐᾶκοὶ Ἰαπίοί σα ἅμη] 19 θοὶ ΡΊη- 

᾿-.. :. 

ΕΖ 

ἄδὺ [βίμτη. Υ11, 27 54. φέρτερον γόνον 
οἱ ἄνακτα πατρὸς τεχεῖν ποντίαν ϑεὸν --- 
ὃς χεραυνοῦ τε χρέσσον ἄλλο βέλος δι- 
ὦξει χερὶ, τριόδοντοςτ᾽ ἀμαιμαχέτου, Δί 
τε μισγομέναν ἢ Διὸς παρ’ ἀδελφεοῖ- 
σιν. 

Υ. 920. πταίσας ψῖρθ Υ͂. 88. 5. θη 
Κα Πβοηθη. ΑπΠδηρ, 

Υ, 9217. τε --- καὶ νογθπαθῦ Ιου θηΐ- 
βεορθηροβοίζία Βορυῆθ, τπῖθ ὅορη. Οδϑᾶ. 
Οο]. 808 χωρὶς τὸ τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ χαὶ 
τὰ χαίρια (ΤΙρΘΠ5. ΘΡΘη (65 τ Ζγ6]- 
θη ϑαζρ!θθ ρα] ΘΠ θη ΑΥὙΕΚ6]5. τηϊῦ 
Ῥτομι. Υ. 890 ζιι γϑυρ!θίοῃμθη.) Επτ. ΑἸΟο. 
28 χωρὶς τό τ᾽ εἶναι χαὶ τὸ μὴ νομίζεται. 
ΕἸ. 885 ἐγὼ μὲν ἐξ ἐμοῦ τε χοὺχ ἄλλης 
σαφῆ σημεῖ ἰδοῦσα τῷδε πιστεύω λόγῳ, 
Οθ4. Οο]. 121ὅ πολλάκις τε χοὺὐχ ἅπαξ. 
ΧόπΟΡΗ. Ηἴογ. 1, 2 πῇ διαφέρει ὁ τυραν- 
νιχός τε χαὶ ὁ ἰδιωτικὸς βίος. {6061 Α4- 
γΘΙΌΙΘΠ 818 Ρυδαϊοαῦ 5, Κσᾶρου ὃ. 602, 2, 
Α. 4. Ἐρθῃβϑο Υ͂. 18. 

Υ. 928. ϑὴην οἷῃ Ποιηθυίβοῃο5. ὙΥ̓οτΐ, 
50. ΥἹΘΙ 415 δὴ, βοηϑί Ὀθὶ ἀθη ΤΎΔΟΊΚΘΙΗ 
πἰομΐ νου κοιητηθηα. χρήζειν ἰπ ἀο᾽ Β6- 
αθυπιηρ (65 ΘΥΆΓΘ., ΟἼΟΥ ἱΠΠΠΊΘΥ τηϊΐ 
ἄθη Ασοιβαῦν αοΥ ὅδοῃθ, 6 ηΠ αἴ688 
ἀατοῃ (45 πθιυιΐστιτη οἰηθ8 ΡΤΟΏΟΤΊΘΙ ΟΩ͂ΘΓ 
Δα]οοῦναμη διιβοθανοκί τινα, πῖρ Ορα. 
Ο]. 916 ἄγεις ὃ᾽ ἃ χρήζεις χαὶ παρίστα- 
σαι βίᾳ. ἘΠ. 626 μεϑεῖσά μοι λέγειν ἃ 
χρήζομιαι. ΜΙ|ΠᾺΓῈ ἄθπὴ [πη ΠηΪν ἴα πάθη. ΜΙ 
65. Υ. 298, 244, 284. Αὐβϑογάθπηη ἰϑὺ 
Υ. 984 σι νϑυρ]θίσῃοη. --- ἐπιγλωσσᾷ νὶθ 
ΟΠοθρη. 1045 μηδ᾽ ἐπιζευχϑῇς στόμα 
φήμῃ πονηρᾷ μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ χαχά. 

Υ. 929. ὕθρθον 45 ΡγΆβ6}85 5.2 ,211]. 
- πρὸς ἴῃ ἀθγβ θη Βοαθαξιησ τ] Υ, 73, 

Υ. 980. 16 νοτγπιάρίιηρ (ον ϑ8[Ζ6 
ἰη Εταρθ ἀπα Απύνουί τὶ 202... 
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{ΠῚ 
ΧΟ. 
ΠΡ: 
ΧΟ. 
ΠΡ: 
ΧΟ. 
ΠΡ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

΄ Ἅ Ἢ ἡ » 5 ΄ 

τί δ᾽ ἂν φοβοίμην, ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 
᾿ 3  α » ῸΦΦΔΊ ΥΚ) 5 ’, ; ἀλλ᾽ ἄϑλον ἄν σοι τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἀλγίω πόροι. 
ὃ δ᾽ οὖν ποιείτω: πάντα προσδόχηταά μοι. 
οἵ προσχυνοῦντες τὴν ᾿Αδράστειαν σοφοί. 
σέβου, προσεύχου, ϑῶπτε τὸν χρατοῦντ᾽ ἀεί. 
᾽Σ ν᾿ ᾽] Υ͂ ή Ἁ Ἃ δὲ 4. 

ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Δηνὸς ἢ μηδὲν μέλει. 
δράτω, χρατείτω τὸν ὃε τὸν βραχὺν χρόνον 
ὅπως ϑέλει" δαρὸν γὰρ οὐχ ἄρξει ϑεοῖς" 

990 

940 
ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Διὸς τρόχιν, 
τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάχονον᾽ 

΄ 5 “ ΄ πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἐλήλυϑεν. 

ΕΡΜΗΣ. 
σὲ τὸν σοφιστὴν, τὸν πιχρῶς ὑπέρπιχρον, 
τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ ἐς ϑεοὺς ἐφημέροις 

ν. 952. ῬΊθ56 106 Υεπάπηρ Υ. ὅ89, 
ἐχρίπτειν σῖο Υ. 812 ῥίπτειν. δὲ Ζιι Αἡ- 
ἕδλπρ' ἋοΥ Ετασθ πῖθ Υ. 148, Τ06. 

Υ. 988.0. Ζπι ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον 
γᾷ. 158. 

Υ. 984. ἄϑλον τῖο 251, 2602, 684, 
102, 122, 954, ΑΙἸ5 πουίΐγατη ΗΙκοί, 1038 
στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἀϑλον. 

Υ. 955. δὲ ἴῃ ἀοΥ Απἰποτί, 46η (6- 
σθηβαίζ Ζιθ ὙΟΥ ΠΟ Ρ ΘΠ ΘΠ αθη ὈΘΖθίοῃ- 
ΠΘΠΩ, ψ|θὸ 80 ἴῃ ἀοΥ Απΐμοτί. τηϊί 
Ἐταρθίοστη αἰθθθ Βραθαθιηηρ ΟΥ̓ ἀΘα 10 ἢ 
Βουνοσίτι, (Ν. 07, 289. 589.) 

Υ. 9356. Αατδδίοϊα ἀ16 (οἰ π6] 0 ῃ6 
βοηδὲ Δ0}) ΝΘΙΉΘ515 ΠΪ6585. ἴτὰ (θη φϑό- 
νος ϑεῶν Ζῖι γϑυτ θ᾽ ἤθη βϑρίθ τη προσ- 
χυνῶ τὴν Νέμεσιν. Τϑιηοβῖῃ. δᾶν. Ατὶ- 
βίορ, 1, Ὁ. 495 Καὶ ᾿Αδράστειαν μὲν ἄν- 
ὕρωπος ὧν ἔγωγε προσχυνῶ. ΡΙαΐο (6 
τθΡ. Υ͂ Προσχυνῶ δὲ ᾿Αδράστειαν, ὦ [᾿λαύ- 
χων, χάριν οὗ μέλλω λέγειν. 

Υ. ὁ81. {{6 08. 485 Αβυπαρίοῃ 8. Ζῖ 
Ψν. 86. -- ὙΥΈ51410 ΠΙθΥ ἀεὶ πίομς ἀθη- 
56 θη Κ΄'ππ ΠαΡΘη απη μι] 2. Β. Υ. 519, 
Ἰϑαομίοῦ οἷθ. Εβ παὺ που τοραυ θη 8 
Βεάαθυμπιηρ πῖρ ἑχάστοτε (Καῶρου ὃ. 80, 
8. Α. 9.) 80 Εύτ, Οτοβδί. 889 ὑπὸ τοῖς 
δυναμένοις ὧν ἀεὶ (νοτη ΤΑΙ ΪΟ5, (ἰ6Υ 
οὐδ ἄθὴ Ῥϑὶορίθη, οἴ ἄθιη. ὕοἸκο ρ6- 
Βοτομί.) Ηθο. 1181] γένος γὰρ οὔτε πόν- 
τος οὔτε γῆ τρέφει τοιόνδ᾽, ὁ δ᾽ ἀεὶ ξυν- 
τυχὼν ἐπίσταται. 530 γοάοί ΡΟΪΥΠΙΠΘΒΙΟΥ 
γῸ ἄθη οί ρθη ; ἰθὺ ἰγαηχόβίβομθ Ηθυ- 
ΔΌΒΡΟΡΟΥ 61] Ὀοιηουκ ἀαχι: Τοιίθβ 
165. [οἷβ. απ Πομηηθ ἃ δΠἴαῖγθ ἃ οοίίο 
ΘηρθᾶΠο6 (γένος), 11 σοπηδῖν ἰὼ γϑυϊτό ἀθ 
06 4 16 68. 

Ὑ, 940. δαρὸν οἷπθ ἀοΥβομθ ΕΌΙΤΙ. 
Το. αίν Ῥεῖ ἄρχειν πο} ΠΟΙΊΘΥΒΟΠΘΠῚ 

948 

ονυρϑηρθ, ψ]θ Ῥουβ. 241 τίς δὲ ποιμιάνωρ 
ἔπεστι χἀπιδεσπόζει στρατῷ ; 

Υ. 941. ὕθθου. Ἃ16 Βοραθαίαηρ σγοῃ 
ὅδε ἴῃ ϑίθ! θη πῖρ αἴθ 5, Κυᾶρϑι 1Π, 
ὃ. 81, 1, 1. ΒΌρΡΗΣ δα ΟΝ 
σίγα, πορεύονται γὰρ οἴδε δή τινες γρόνῳ 
παλαιοὶ, σῆς ἕδρας ἐπίσχοποι. Επχγ, Οτοδῦ. 
ν. 842 χαὶ μὴν βασιλεὺς ὅδε δὴ στείχει 
Μενέλαος ἀὐαξ, 

Υ, 948. Τῖ6 Πἴθυ δηροιναπαίθ ϑδίΖ- 
γοΥ Πα πιηρ᾽ δύ 56 ἢν σον Π]Π]10ῃ, ῬΠΠ]]οοί. 
1020 ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲν ϑεοὶ νέμουσιν 
ἡδύ μοι, σὺ μὲν γέγηϑας ζῶν. Ἐπ. ΕἸ. 
γ. 1017 ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τήνδε προςπόλων 
τινὰ πηγαῖον ἄχϑος ἐγχεχαρμένῳ χάρᾳ 
φέρουσαν, ἑζόμεσϑα. 80. ὈΘΒΟΠΙΘΥΒ. τηϊΐ 
[ο]σθη θηη [Πρ οΥΔ ΠΥ τ16 Οθα. ΟΟ]. ν. 624 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἡδὺ τἀκίνητ᾽ ἔπη. ἔα 
μ᾽ ἐν οἷσιν ἠρξάμην. ΡαΠοοί. ν. 81 ἀλλ 
ἡδὺ γάρ τοι χτῆμα τῆς νίχης λαβεῖν, 
τόλμα. καινὸς αὶ δίξοΥ ἀδῃ ΝΟΌΘΠΡΘ- 
ΟΥΠΠ ἀ65. ΒΟΒΠΠΠηθη, σπ]θ Επιτ. ΗἹΡΡΟΙ. 
08 τελευτάσεταί τι χαινὸν δόμοις. 

Υ, 944, ΜΙ. ἀον ἴθ ρουγδιοηΐθπ 
θη απηρ' ϑγθῃ ΟἰΟΥ ΟΘΠΘΠ ΘΙ ΠΡ] 6]- 
[6ὁ[, Μ]6 πὰ ἀ6Υ ΑἸΕΡῸΠπο Υ. 441 Ἰίγθοῃ 
αἴθ. Αηγθᾶθ Ὀγϑαοηξ: σὲ δὴ σὲ, τὴν νεύ- 
οὐσαν ἐς πέδον χάρα 54. τηα ΘΌΘη80. Ὀθὶ 
ΤΙ ΡΙθ5. θυ ΘοΥΠἐΠβοηθ Κυθοη ΖῈ 
Μϑάθα βρυϊοῃύ Υ. 211 Σὲ τὴν σχυϑρωπὸν 
καὶ πόσει ϑυμουμένην, Μήδειαν, εἶπον 
τῆςδε γῆς ἔξω περᾶν. ΑΙ5 σοφιστής ψιτιτθ 
Ῥτομηθίμθιιβ ΒΌΠῸΠ ἴῃ ΟΘΥ ΘΥβίθη. 50ΘΠ6 
γΟ ΘΙΠΘΠῚ 561 Π0} Βοῖπάθ ὈΘΖΘΙ ἢ Τί, --- 
τὸν πιχρῶς ὑπέρπιχρον τηῖϊΐ ἀΠηΠΟΠ ον ἘΠ]1Θ 
(65 Αὐβάχιοκβ νῖθ Η, 97 αἰνόϑεν αἰνῶς. 
γ΄. 89 οἰόϑεν οἷος. ΠῚ, 1775 μέγας μεγα- 
λωστὶ, ϑβοριι, Οοά. 0]. 1446 νέα τάδε 
νεόϑεν ἦλϑέ μοι. ΕἸ. 198 δεινὰν δεινῶς 

“ἢ 

ᾧῳ. 
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πορόντα τιμὰς, τὸν πυρὸς χλέπτην λέγω" 
πατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὕστινας χομπεῖς γάμους 
αὐδᾶν πρὸς ὧν τ᾽ ἐχεῖνος ἐχπίπτει χράτους 
χαὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνιχτηρίως, 
5» ) “ΨΩ ὦ ΄ Ὁ, - 

ἀλλ᾽ αὖϑ᾽ ἔχαστα φράζε: μηδέ μοι διπλᾶς 
δδοὺς, Προμηϑεῦ, προσβάλῃς" ὁρᾷς δ᾽ ὅτι 

960 

οἰάαπο, 

, 

Δεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑαχίζεται. 
ΠΡ: σεμνόστομός γε χαὶ φρονήματος πλέως 

ὃ μῦϑός ἐστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 
νέον νέοι χρατεῖτε χαὶ δοχεῖτε δὴ 9δ6 
ναίειν ἀπενϑ ἢ πέργαμ᾽" οὐκ ἐχ τῶνδ᾽ ἐγώ 
δισσοὺς τυράννους ἐχπεσόντας ἡσϑόμην: 
τρίτον δὲ τὸν νῦν χοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 
αἴσχιστα χαὶ τάχιστα. 
ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους ϑεούς; 

προφυτεύσαντες μορφάν. ῬοΙΒ. 1794 τοὺς 
ὑπερπόλλους ἄγαν. Ὑ]ἹΘΙ]ΘΙΟἢΐ Διο ἢ ῬΊΤΟΠ,. 
828. 

Υ, 945. {0606 (45 ὙογΠ ] [185 (65 
φυοῖΐοη ῬΑΙ ΠΟΙ Ρ Π5. Ζὶι ἀθ1ὴ ουβίθη 5, 
Κτῦρου ὃ. ὅ6, 15, Α. ὃ. 

Υ. 947, πατὴρ ἴῃ ἀ6Υ Β6ρ6] ὁῃπ0 Ατ- 
ΠΚ6]. Απῆρ, ν. 7142 ὦ παγχάχιστε, διὰ 
δίχης ἰὼν πατρὶ. ΑἹ. 64 καὶ ποῖον ὄμμα 
πατρὶ δηλώσω φανείς; Επχ. ΗΙΡΡΟΙ. 662 
οὐχ ἂν ποτ᾽ ἔσχον μὴ οὐ τάδ᾽ ἐξειπεῖν 
πατρὶ. Βοὶ Αθβοῦυ!οβ Κοιηπηΐ 45 οὐ 
οὗνγα πηάδοτί ππα βθοῃ χὶρ Ν4] νοῦ, ἀδ1- 
ἘΠΙΘΥ ΠῚ ΟἰὙ 6] Πη8] τηἱξ θη ΑΥὙΠΚΟΙ, [ΤΙ 
ἄθη Εππηθηϊάθη Υ. 798, ψὸ Αἰμθπθ χτηϊΐ 
σοι ῃγ 116 ΕΠ Ρἢ 856 βαρ χάρτα δ᾽ εἰμὶ 
τοῦ πατρὸς, Κοπηΐθ 46Υ ΑΥὙΠΚΘΙ πἰοῃΐ τ η0] 
ἔθ ]θη. ΪΙ͂ῃ ἄθη Οποθρη. 92 ουσίθαογί 
Οτγθϑίθβ δ 16 ΑΠγθάθ ἀθν ΟἸ γι πη ηοϑίτα 
ὅρα, φύλαξαι μητρὸς ἐγκότους χύνας α18 
ηοτίθ τὰς τοῦ πατρὸς δὲ πῶς φύγω, 
παρεὶς τάδε. πῃ ἤθη Εἰιπηθη! θη Υ. 209 
το ΠΠΟΙτῚ ΑΡΟ]]Ο ἀθη γονσατγ (ον Επαιπη6- 
πάθη ἔχρησας ὥστε τὸν ξένον μιητροχτο- 
νεῖν τηῖξ ἄθη γοτίθῃ ἔχρησα ποινὰς τοῦ 
πατρὸς πέμψαι, τί μὴν; 1)6Γ ῬΙαγΑΙ γά- 
μοι ἰδέ δοθῇ ἱπ Ῥυοϑα σοπ (61 ΘΙ ΖΘ] ΠΘῊ 
ΗοοἢΖοῖς σϑργ πο Β]ΠΙΟΠΘΥ 415 (ον ὅ΄1π- 
συϊαγ. 8. Βοῃόιηδῃ Ζιὰ Αρὶβ 5, 125, 

Υ,͵ 948, ὕ606Γ 485 Ργᾶβθῃβ 8. σι 17]. 
ΠΒΌΟΥ πρὸς 8. τὰ Ὗ. 92. 

Υ. 949. καὶ ταῦτα ψῖο6 445 αἴθ 5. ῃ 6 
Εύτ, ἘΠ. 64 τί γὰρ τάδ᾽ ὦ δύ- 

στην ἐμὴν μοχϑεῖς γάριν..... καὶ ταῦτ᾽ 
ἐμοῦ λέγοντος οὐχ ἀφίστασαι, ποζιι 61] 
γουρΊ οἰ ομὐ ϑόρΠοο], ΕἸ], 619 “τις τοιαῦτα 
τὴν τεχοῦσαν ὕβρισεν καὶ ταῦτα τηλιχοῦ- 
τ τον ἀπαρ. Π, ΙΖ 16. Μένωνα 
δὲ οὐχ ἐζήτει καὶ ταῦτα παρὰ ᾿Αριαίου 

Γ 

Ὰ ,ὔ Ὁ 

"ἡ τί σοι δοχῶ 
960 

ὧν, τοῦ Μένωνος ξένου. μηδὲν αἰἱνιχκτη- 
ρίως νῖθ Υ. 610, 

Υ, 950. αὔϑ' ἕκαστα οἸηπΐα 51η61}18- 
ἔπη. ΡῬμγγηΐοῆ. ΑΡΡ. ὅορῃ. ρ. 7 τὸ τὰ 
χυριώτατα διὰ βραχέων καὶ τὰ ἀναγκαιό- 
τατα λέγειν. μὴ κύχλῳ βαδίζοντα καὶ περι- 
τρέχοντα αὔϑ' ἕκαστα λέγειν ἐχάλεσαν οἱ 
παλαιοί. Ἐπαγ, ῬΏΟΘη. 494 ταῦτ᾽ αὔϑ' ἕκαστα 
μῆτερ, οὐχὶ περιπλοκὰς λόγων ἀϑροίσας 
εἶπον. 

Υ, 952. τοῖς τοιούτοις οὐ ἄτέ (6 Γ 
ΘΟΒΟΙ δύ ἀπτοἢ τοῖς μὴ πειθομένοις αὐτῷ, 
{{6}0 87 αἴθ Φαδηξίαύ ἀοὺ αὐ {Ποἐζίθη ϑγ106 
5. Κυῦροι Π, ὃ. 8, 8. Μαίᾶ ὃ. 28, 6. 

Υ, 959. Εἴη ἅπηΠΟΠογ (ἀθάδηκθ οὶ 
ΒΟΡΗ. ΑἹ, Ὑ. 1107 ἀλλ᾽ ὧνπερ ἄρχεις 
ἄρχε καὶ τὰ σέμν᾽ ἔπη κόλαζ᾽ ἐκείνους. 
φρόνημα ΠΟΙ ἰἴπ 8 Π6ΘΙΘΠῚ 51ΠΠ6 815 Υ. 
201, ὁ10, Μίδηῃ ἄθηκθ δῇ μέγα φρονεῖν. 
φρόνημα Ὀθαθαίοί 56] προ ἢ] πὶ ρυΐθῃ. 
16 ἴῃ ἰδ] ηάθη ϑίηπθ, Ρ]ίαγοι, ἀρ. 
Π, δ. 2 Φυόμεναι γὰρ ἐν τοῖς τηλιχού- 
τοις αἱ ἀρεταὶ χαὶ βλαστάνουσαι, τό τε 
κατορϑούμενον, ὥς φησι Θεόφραστος, ἐχ- 
βεβαιοῦνται τοῖς ἐπαίνοις καὶ τὸ λοιπὸν 
αὔξονται μετὰ φρονήματος ἐπαιρόμεναι. 
(3. ἄαζιι Θοῃδιηδπη.) 

Υ, 964, Ζᾳα ϑεῶν ὑπηρέτου οἵ, Υ͂. 988. 
Υ, 955. Ζὰ ἄθῖη Δανθυθ απ νέον 5. 

Κυᾶρον Π, ὃ. 40, 6, 1, ΠῖΘ ΝΥ] Θάθυμο- 
᾿ππιρ’ ἀ6 556] 06η. ΒΘ ΡΥ 5. το ὅορἢ. Αὐτρ, 
1266 νέος νέῳ ξὺν μόρῳ. 156 νεοχμὸς 
νεοχμοῖσι ϑεῶν ἐπὶ συντυχίαις χωρεῖ, ΑἹ. 
180 νέας βουλὰς νέοισιν ἐγχαταζεύξας 
τρόποις. 1177 χαχὸς χαχῶς ἄϑαπτος ἐχ- 
πέσοι χϑονὸς, 

Υ. 98. χοιρανοῦντα νὶρ Υ͂. 49. 
Υ. 989. αἴσχιστα χαὶ τάχιστα τηϊΐ ἅΠη- 

ἸΙομθτα ΟἸΘΙομ ΚΙ τὶθ ὅρη. Απῆρ, 1927 
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πολλοῦ γε χαὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ 
χέλευϑον ἥνπερ ἦλϑες ἐγχόνει πάλιν" 
πεύσει γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμὲ. 

, ΒΡ. τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 
ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς χατούρισας. 966 

ΠΡ. τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν, 
σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐχ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 

ἘΡ: χρεῖσσον γὰρ οἶμαι. τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 
ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 

οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας χρεών, 910 
ΕΡ. χλιδᾶν ἔοιχας τοῖς παροῦσι πράγμασιν. 
ΠΡ. χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 

ἐχϑροὺς ἴδοιμι" χαὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 
ΕΡ. ἢ κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ ; 
ΠΡ. ἁπλῷ λόγω τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑέοὺς 91ὅ 

ὅσοι παϑόντες εὖ χαχοῦσί μ᾽ ἐχδίχως. 
ΒΡ. χλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμιχρὰν νόσον. 
ΠΡ. νοσοῖμ᾽ ἂν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν, 

βράχιστα γὰρ χράτιστα τἀν ποσὶν καχά. 
Επν. 1801 τάχιστα χαὶ κάκιστα ΘΌΘΗ50 
ψ]8 ἴῃ θη ΑοΠδγηθγη Υ. 780. 80. Βοὶ 
ἩοΙμον Ζεῦ χύδιστε, μέγιστε πη ᾧχετ᾽ 
ἄϊστος, ἄπυστος. --- μὴ ἴῃ ἀ6Υ ΕἾδΔρΘ Μ]8 
Υ. 241. ὑποπτήσσειν τῖθ Υ, 29. 

Υ. 961]. ἴδθρθι ἀθὴ (ἀθπθίν πολλοῦ 
5. Κτγῦρου ὃ. 47, 16, Α, 2. α. 8. Εθθηβο 
γ. 1006. 

Υ. 962. ἐγκόνει ἃΠΠ]Π1Οἢ τὶθ Π]. 14, 14 
γΟΙῺ Θ᾿ Προ 1, ἀλλ᾽ ἔτι ποῦ ρώων 
ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες εὐρὺ χονίσουσιν 
πεδίον. 
πι Ὗ. 908. Νδοῃ οὐδὲν ἰδὲ ἀ16 Αὐἰξγϑοίϊοη 
μᾶπῆρ,, τῖθ ϑορη. ΑἹ. 115 φείδου μηδὲν 
ὧνπερ ἐννοεῖς. ΕἸ. 819 φάσχων δ᾽ οὐδὲν 
ὧν λέγει ποιεῖ, ΕἾ ΘΉ80 1ὴ πιηβοτθτη ϑ ἤοϊκο 
Ν. 984. ΑΘΒη]1οἢ π8οὴ ἕν Οδ4. Οο]͵ 991 
ἔν γάρ μ᾽ ἄμειψαι μοῦνον ὧν σ᾽ ἀνι- 
στορῶ. 

Υ. 965. κατούρισας Μ|ὶ6 50ρῃ. ΤΎΔΟΗ. 
828 χαὶ τάδ᾽ ὀρθῶς ἔμπεδα κατουρίζει, 
ΟΖ ογ ΘΟΠΟΙΪαθί Ὀοιπουκί: τροπιχῶς 
δὲ χατουρίζει, ὥσπερ οὐρίῳ πνεύματι προσ- 
ορμιίξει ἡμῖν χατ᾽ ὀρϑὸν ἀνυόμενα. [πὶ 
Μυηῖθ (65 ΠΘΥΠΊΘ5. ἰδὲ αἴθδθθ ἰγο ἴθ. Π0 
ΒΘΖΘΙ ΟΠ ΠΡ τι 50. ΔΠΟΘΙΊΘΞΒΘΠΘΙ (ἃ ΟΥ̓ 
δηάθτϑο (ΟΠοΘρη. 814) πρᾶξιν οὐρίαν 
ϑέλων Ποἰδδοί. ΔΘΠΉΠοὴ. Επιν, πάν, 61] 
ἀλλ᾽ οὔτε ταύτῃ σὸν φρόνημ᾽ ἐπούρισας 
οἷα Παϑὺ πο Π ἀοἷπθ (ἀθάδηκθη ἴῃ αἷθ 
σαΐο Βα σο]θηκί, “ 

Υ. 967. σαφῶς ἐπίστασο οἰ ΠΟΌΒΟΠΟΌΘΙ 
Μ]6 840 τα σάφ᾽ οἵδα Υ, 5804. 

Υ. 9171. χλιδᾶν, πῖθ ἐγ χλιδὴ, ρο6- 
[508 (Κυᾶροι Π, ὃ. 48, 1ὅ, Α. 8.) - 
16 βϑυκαβθβοηθ Αππηϑοῆτππρ ἈΠΉΠΟἢ 
Μ|ΘῸ Υ. 804, ΑΘΒΠΠΟΒ ΤΏΘοοΥ. ΥἹ, 24 
αὐτὰρ ὁ μάντις ὁ Τλευοος ἔχϑρ᾽ ἀγορεύων 
ἐχϑρὰ φέροι ποτὶ οἶχον ὅπως τεκέεσσι 
φυλάσσοι, (͵οτίαΘ. 465 ΡοΙγΡἢΘΠ1.) 
Υ 914. καί --- δὲ δὶ ΑΘΒΟΠΎ]Ο5 ποις 

56 ]Ὲ06ῃ, (0 ᾿πηΠΘὺ 50 4455 δἰ δη 6 Υ08 
γον «ἀν βοῃθη σϑϑβίβ!ς ἰδέ. Ρρυβ. 158 
χαὶ προσφϑόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν πάντας 
μύϑοισι προσαυδᾶν. [014. 2601 χαὐτὸς δ᾽ 
ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. ΟΠΟΘΡΉ. 
8170 χαὶ μάλ᾽ ἡβῶντος δὲ δεῖ. ἔπιια. 66 
ἐγγὺς παρεστὼς χαὶ πρόσῳ δ᾽ ἀποστατῶν. 
Ιῃ αἴθβθν δου παπηρ αἰοηΐ δὲ Ζι δ ου- 
Κηΐρἤιηρ, σψἄηγοηα χαὶ αἴθ Βοαοιίιηρ' 
γῸη οἰϊδη ἢδί. 
Υ 914, ἐπαιτιᾶσϑαι τηἱύ πηρονοΠη]}}- 

οΠθ ΟὈηβίγιποίίοη. ϑοπδὺ παῤ 65. θη 
Αἀϑῃοῦν ἀογ ὅδομθ, δὺ αν Ὀθζθίοῃ- 
ῃθὲ ἄθὴ απιμ τὶ Οποθρῃ. 14 δαχρόω ς΄ 
τύχαις. Αηΐΐο. 90 χερτομίοις ὀργαῖς ἐχ 
Διονύσου χατάφαρχτος ἐν δεσμῷ (πΘΟΘη 
Βοίηθυ ἀθθυμα τ σθη. Θ ρο ογοῖθη.) 

Υ. τό. ἁπλῷ λόγῳ πῖο Υ. 46, 610. 
οἵ, Ενδσπη, υτλουιτη ᾿πα ]οἱ] 185 ἁπλᾶ γάρ 
ἐστι τῆς ἀληϑείας ἔπη. [Υ56108 ἀράδηκο 
θϑὶ Αὐἰβίορδηθα ἄγοβ [547 μισῶ δ᾽ ἅπαν- 
τας τοὺς ϑεοὺς, ὡς οἶσϑα σύ. 

Υ. 9171, οι Αοουβαίν οὐ σμιχρὰν 
νόσον ἅΠΉΠ1ΟΙ πῖθ Υ, 919, 

Υ, 918. εἰ τηἱί διιβρ ΙΒ ΒΘΠΘ ΠῚ ὙΘΓΡΙΙΠῚ 
Βα δίδηθγιπι τὶ Υ. 760, Τύδ, 814, 

δυβιυξον, ἐευξ  πρεεξοκοξεινοοχρας τες εν λον ὠβιρεδ  ξνδοόρα ψῶονας. ἐσειαρέρῥαθρι. υὴξε  χιρθαξορεδμκλγάψον 
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ΕΡ. εἴης φορητὸς οὐκ ἂν, εἰ πράσσοις χαλῶς. 
ΠΡ. ὦμοι. 980 
ἘΡ. τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐχ ἐπίσταται. 
ΠΡ. ἀλλ᾽ ἐχδιδάσχει πάνϑ᾽ ὃ γηράσχων χρόνος." 
ΕΡ. χαὶ μὴν σύγ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 
ΠΡ. σέ γὰρ προσηύδων οὐχ ἂν ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην. 
ΕΡ. ἐρεῖν ἔοιχας οὐδὲν ὧν χρῃήζει πατήρ. 
ΠΡ. χαὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 985 
ΕΡ. ἐχορτόμησας δῆϑεν ὥστε παῖδα με. 
ΠΡ. οὐ γὰρ σὺ παῖς τε χἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 

εἰ προσδοχᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσϑαι πάρα; 
οὐχ ἔστιν αἴκισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ, ὅτῳ 
προτρέψεταί με Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε, 990 
πρὶν ἂν χαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 
πρὸς ταῦτα ῥιπτέσϑω 
λευχοπτέρῳ δὲ νιφάδι 

Υ. 919. 6 5ιθ! ]αηρ' 465 ἂν ν]θ 989. 
Υ. 980. Ῥίρ5 ᾿ἰδύ ἀαὰ8. δἰ πζίρθ Βθβρ186] 

Ὀ6Ὶ ΑΘΒΟΠΎ]Ο5. νῸ Οἰπον ΤΠ ΘΙ ηρ' (68 
ΤΥ ηθίθυβ ὉΏΤΘΥ 2 61 ΡΘΥΒΟΠΘΗ ; νῸὴ (6 
ἰίθη ΓΘ ΟΠ ΙΚουτ τι Γ θη. 5010 Π6 Ἴ Π 61] πι- 
6 ἀντιλαβαί ροηδηηΐ, Π80 ΠΘΒΎΟΠΪΟΒ 
διαλογιχαὶ ῥήσεις ἐξ ἡμιστιχίων λεγόμεναι 
χατὰ μιχρὸν παρὰ τραγιχοῖς. ΒΕ] ΒορΠο- 
Οἷ65. 51Π64 5186 πιοῃΐ βοΐθη, Ζ, Β. ΕἸθοίνἃ 
1220 γὸ ϑομηθι θη οἷηθ ΑΖΆ}}] Βοἱ- 
ΒΡ1616 δηΐαητί. (Αἱ. 591, 981, ΡῃΊ]. δὅ89, 
ΠΥ ΌΠ: 810, Θδα. Ὁ]. 8217; 652, 848, 
1107, 1169, Θεὰ. Κ. 020, 1179.) 

Υ. 981. Ζῃη (ἀθάδηκθη ὑϑυρΊθιοΠ8 
ΒοΙοη: γηράσχω δ᾽ ἀεὶ πολλὰ διδασχόμε- 
γος. Οδᾶ, (]. γ. 7 στέργειν γὰρ αἱ πά- 
ὃαι με χὡ χρόνος ξυνὼν μαχρὸς διδάσχει 
χαὶ τὸ γενναῖον τρίτον. [πὶ ΑΡΘΔΙΠΘΙΠΠΟῺ 
Ὑ. 1021 5αρί Αθριβίῃοβ σι ΟΠΟ1: δεσ- 
μὸς δὲ χαὶ τὸ γῆρας αἵτε νήστιδες δύαι 
διδάσχειν ἐξοχώταται φρενῶν ἰατρομάντεις. 
Ἐπτ, ΗΐρροΙ. 252 πολλὰ διδάσχει μ᾽ ὃ 
πολὺς βίοτος. 

Υ. 989. ὕθρθι ἄθῃ (ἀθργϑιο γὸπ ἂν 
8, ΚΥῦρΡΟΥ ὃ. ὅ4, 12, Α. ὃ. ΥὙὴ|. Κῦμπθῃ 
ἴτη Π)Θαΐβοῃθη ἄθη (ἀθα Ἀ}].Θ Ζιιβ 6 η- 
Βδηρ ἀαγο οἷη Π]ηζιροίρίοβ. ΑΝ ὀυίοΠθα 
δαβ γ ο θη, 30. οὐ] θυ 6] ΘΟΡΠΟΟΙΪΘᾺ 
(Δ1. 1928) Αρδιπθιηποη δἃαΐ 416 ΒΎΑΡΘ 
(65 Οὐ γββθι5 ἔξεστιν οὖν εἰπόντι τἀληϑῇ 
ἔλῳ σοὶ μιηδὲν ἧσσον ἢ πάρος ξυνηρετεῖν ; 
160 ουία εἴπ᾽ ἢ γὰρ εἴην οὐχ ἂν εὖ φρο- 

νῶν, ἐπεὶ φίλον σ᾽ ἐγὼ μέγιστον ᾿Λργείων 
νέμω. ὕπα ἘἸ]Ἰοοίνα (ν. 522) [ρὲ 5[0ῃ 
ἀδν ΑὐἹονάθυαπρ 465 ΟΠπονΒ ϑάρσει" πέ- 
φυχεν ἐσϑλός, ὥστ᾽ ἀρχεῖν φίλοις τηἱξ ἀ6 1 

Οτΐθηι: πέποι, ἐπεὶ τἂν οὐ μαχρὰν 
ἔζων ἐγώ. Βοὶ τρί ο5 Αἰςοβί, 818 

᾿. 

μὲν αἰϑαλοῦσσα φλόξ, 
χαὶ βροντήμασι 

ΘΙ] ἀθυἢ ἰθὺ ΠΊΘ μον πῇ αἰ6. ͵οΥίθ (89 
Ηθυδο]65 ὅδ᾽ οὐ ϑυραίων πημάτων ἄρχει 
λόγος αἴθ ὙΥονίθ οὐ γάρ τι χωμάξοντ᾽ ἂν 
ἠλϑόμην σ᾽ ὁρῶν. --- [{6 081 ἀθη (ΘὈγάθπο 
γ0Π γὰρ 5. Ζὰ Υ͂. 49. 

Υ. 984, Αὐτὸ ἄθπη ζιι Υ. 928 Βϑιηθιῖ- 
θη τῖγ 5100} ἰθοηὐ θη βοῃθί θη [85561, 
ΟὉ Πῖθυ θἴηθ Αἰϊιδοίϊοιι σίαι ἢπαρί, 

Υ. 98ῦ. δηϑεν ψὶθ Υ͂. 202. Ζι ὥστε 
παῖδα, νγᾶ5. ἴθ ΡΥ ΠΟ νυ ΠΙΟΠθη. ΟΠδ- 
Τδοίου Πδΐ, οἵ, Α΄, 217 παιδὸς νέας ὡς 
χάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας. δ)ογία ἀν ΟἸγ- 
[ἀτηπηθδίλα ἃὴ θη (ον 41 τίς ὧδε παιδ- 
γὸς ἢ φρενῶν χεχομμένος: ΒΌρΠ, Απῇρ. 
(80 ὁρᾷς τόδ᾽ ὡς εἴρηχας ὡς ἄγων νέος: 
(Εἰ τϑά οι Ηϑιποη Ζιι ἰθιη 6] Δ Πρ ίθη Κυθοη,) 
ἽἼ., 201 Πηλείδη μὴ δὴ ἔπεσσί γε νηπύ- 
τιον ὡς, ἔλπεο δειδίξεσϑαι. Ρ]αίο Οτ, 6 
οὐδ᾽ ἂν πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν 
πολλῶν δύναμις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορ- 
μολύττηται. 
δ ΠΡΟ ΠΒΟ. ΖῺ 

Υ. 289 τούτου. 
Υ, 990. προτρέψεται ψίθ ϑορῃ. ΕἸ. 

1198 τίς γάρ σ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε προτρέπει 
βροτῶν; (81 {τ ἋἸΟΠ ἴῃ ἀ1656 ζγϑηρδ- 
ἰαρθ μἰπθη Ὁ) Οδὰ, Ἀ. ὃῦ8 σὺ γάρ μ᾽’ 
ἄχοντα προὐτρέψω λέγειν. Απῇρ, 210 
λέγει τις εἷς ὃς πάντας ἐς πέδον χάρα 
γεῦσαι φόβῳ προὔτρεψεν. ὅο 1]. ΥἹ, ὅ56 
ἄχει προτραπέσϑαι [πΠ| ἸΠΟΘΥΟΥΘΙ ΘΟΏΥΘΙ, 

νι, 991. δεσμὰ λυμαντήρια ἐρίου ἀπγ 0 ἢ 
ἀδαμιαντοδέτοισι λύμαις ὈΘΖΘΙοΠποί, (Υ͂. 

ῬΘυγ 6 6. 18 

148.) 
Υ. 992. πρὸςταῦτα ψ]ΘΥ͂.917. ἘΠΡΘηΒ0 

γι, 1080 «. 1048. 
Υ. 995. Ζυ λευχοπτέρῳ 8. Ηοτοσοί 

ΙΥ, 91 ἔοιχε γὰρ ἡ χιὼν (ἀδρὴ πίπτουσα) 
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χϑονίοις χυχάτω πάντα χαὶ ταρασσέτω" 
γνάμψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὥστε χαὶ φράσαι 

- ν - 7 

πρὸς οὗ χρεών νιν ἐκπεσεῖν τυραννίδος. 

1000 

1008 

ΕΡ. ὅρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται 
ΠΡ. ὦπται πάλαι δὴ χαὶ βεβούλευται τάδε. 
ΕΡ. τόλμησον, ὦ μάταιε, τόλμησόν ποτε 

πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 
ΠΡ. ὀχλεῖς μάτην με χῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 

εἰσελθέτω σε μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ Διός 
γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 
χαί λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 
γυναιχομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν 
λῦσαι μ᾽ ἐχ δεσμῶν τῶνδε" τοῦ παντὸς δέω. 

ΕΡ. λέγων ἔοιχα πολλὰ χαὶ μάτην ἐρεῖν" 
τέγγει γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσει χέαρ 
λιταῖς: δάχνων δὲ στόμιον ὡς νεοζυγής 

πτεροῖσι. Μ|Ρν Καπηθνον δθίαρηοι Ηϊκοί. 
814 πόνου δ᾽ ἴδοις ἂν οὐδαμοῦ ταὐτὸν 
πτερόν. {πα Πἰμημη6᾽ ΘἸ ΘΙ ομθη. ΕἼ ΡῸ5 
Βουπθοῦ ἀδ5 1,61 φἰηῃθι.“) 

Υ. 996. χαὶ ἴοι τἀπα Υ. 995 ἈΠηΠΟἢ 
ΒΘ Ὀγδιομΐ ᾿]18 Υ.. 849, ἴπη ΚΙΠΠΘ γΟῊῈ. σ γος 
αὐ ογμδυρί τ]8 Ρρι8. 2900 τίς οὐ τέϑνη- 
χεν, τίνα δὲ χαὶ πενϑήσομεν; Αρ,, 218 
ποίου χρόνου δὲ χαὶ πεπόρϑηται πόλις: 

Υ. 9097. θ᾽ δίῃ ἀἴβθβθι ΕΌΥΩ6] ἰδ 
ἀφ ἀἀ85 (5 Οδρθῃίῃ6}} ουπναιίοῦ τϊγα 
(τθθοῦ ΠΘ ΠΟΠ) 18 ΞΌΡΠΟΟΙ, ΡΒ]]οοί, 850 
βλέπ εἰ χαίρια φϑέγγει ὙΘΓΘΟΥ πθ ΠΟῸᾺ αἷ- 
088 ἰθιηρεϑβίνδ. 

Υ. 999, τόλμησον ψ]6 ἔτλην Υ͂. 051. 
5ΊΘΠ6 ἀἰ6 Αππι. σα Υ. 14. ποτὲ ΔΙΠατιαπάο. 

Υ. 1000. ὕθθει πρὸς 5. Κυᾶρον ὃ. 08, 
89, Α. ὅ. ϑορῃ. ΕἸ. 155 ἄχος πρὸς ὅτι 
σὺ τῶν ἔνδον εἶ περισσά. 

Υγ. 1001. 061 ϑομο αϑῦ θυ ἃν λαλῶν 
ὡς πρὸς χῦμα ἀναίσϑητον. Εἶπ. Μ6α, 28 
ὡς δὲ πέτρος ἢ ϑαλάσσιος χλύδων ἀχούει, 
γουϑετουμένη φίλων. ΗΪρροΙ]. 00 πρὸς 
τάδ᾽ αὐϑαδεστέρα γίγνου ϑαλάσσης (γ0η 
ἄρν Ῥηδβανα, 6] θη. ππθιρΠη Π1|0 ἢ} ρθρθη 
α16 ὙοΥβίθ! πῆρ θη ἀον ὙΥ ἃσίθυίη 151.) Αἢ- 
ἄτοιη. 891 τί με προσπίτνεις ἁλίαν πέτραν 
ἢ χῦμα λιταῖς ὡς ἱχετεύων; 6508} 
ἀθουβοίχί ΜῸ] Βοποιηδηῃ: ΝΙΟΠΒ πὐ{ἱί 
(ον ὙΥ̓οὐίβοινν}}, ταῦθ. ΟΠ Ργθαἰρϑὶ 
ἀὰ ἢ 

γ. 1002. εἰσελϑεῖν θᾶ1α νοὶ (6: Ποῖί- 
πῆρ, Ρ8]4 νοὸ (6ν Ταγομί, Ρα] ἃ νοὴ 
ἀθὰ. ΕΠ βο ]ι886. ρΘΌΓαιΟΠ . ΧΘΠΟΡΙ.. 
Απδθ, ΥἹ, 1, 11 εἰςῇει αὐτοὺς ὅπως ἂν 
-- ἀφίχοιντο. Επὶρ. Τρ. Ταῦν, 1840 
ἐσῆλϑεν ἡμᾶς μὴ λυϑέντες οἱ ξένοι χτά- 

νοιεν αὐτήν. Ιρῃὶρ, Ατ], 817 χαί νιν εἰσ- 
ἤλϑεν τάδε, ὅρκους συνάψαι δεξιάς τε συμ.- 
βαλεῖν μνηστῆρας ἀλλήλοισι. Ἠρτοα. 
ὙΠ, 40 εἰσηλϑέ με λογισάμενον χατοιχτεῖ- 
ραι. μὴ τὴ ἄδτη Ππηροιϑίϊν (65 Αοχὶβὺ 
αἀον ανὐἰίθη Ῥθυβοη ψ16 5160. ο, ΤῊ, 1096 
μὴ δοχησάτω τιν. Απάθιϑνο ἀθδι ἤπαρί 
5100: ΔΊΟΠ ἰ8᾽ ΠΡ ΘΥΑ ΠΥ (65 Ρυάβθηβ, 18 
Ευμι. ὅ0 1 μηδέ τις κιχλησχέτω. θη [1π- 
[θυ ο θα Ὀοϑμητης Ἡθυπὰηη (Ζπιῃ Αἱ. γ. 
1004) τοῦ. ἀθη ουίθῃ ; βου θη. Ὁ γ86- 
ΒΘΏΓ|5. οὖ ΔΟυΪδίΪ ἴῃ Πἰ8 αποσαθ (ἃ. ἢ. ἴῃ 
Ἃ6} ουβίθῃ πἀπα αὐ θη ῬΘΥΒΟῸη) Ι΄ θτη 68, 
πὖ' ῬΥΔΘΒΘΏΒ ὈΒαΓΡΘίΟΣ (6 60 αποα ἔδοὶ- 
Θμΐθ5. ΟΠ ἴθ γ6, δουϊβίθμμη ἐἰ6. 60 απο ΠΟῚ 
Τδοϊθηΐθβ ἢ8. [10 αυϊάθηη ἰθιηρουθ ἴϑΟΘΙΒ 
ἀθρθδιαιβ. 18 5ἴ6}16. ἴῃ ἀθῃ Εὐπμηθ Ἰ θῃ 
οὐ ἃγὺ αἰ8ὸ Ἡθυϊηδηη ἀπο} ἀθβίηϑηΐ ἴη- 
γΟΘΔΓ6. 

Υ,. 1004. λιπαρεῖν νὶθ Υ. ὅ20, ὕεθοῖ 
μέγα, 5: Ζ ἣν 64: 

Ὗ. 1000. τοῦ παντὸς δέω --- ἀοΥ' δθ- 
πθῦν ψῖρ Υ. 901]. 

Υ. 1007. πολλὰ χαὶ μάτην νῖθ Εἰατη, 
110 ᾧ πολλὰ δὴ παϑοῦσα χαὶ μάτην ἐγὼ. 
θῖ6 γθηάιηρ μαλϑάσσει κέαρ πἰθ Υ͂, 
910. 

γ.ο 1009. Εἴπο μοὶ ἄθῃ Τρ κουη πᾶπ- 
ἤρθ Μρίδρῃρι, σψὶθ ἂρ, 1099 τὸν δὲ μὴ 
πειϑάνορα ζεύξω βαρείαις οὔτί μοι σειρα- 
φόρον χριϑῶντα πῶλον (Ζιι βαρείαις δῖ 
ζεύγλαις χῖι οτρίηζθη. Αθριβίῃοβ ἀν Πΐ 
ΠΔΟἢ ἀ6ν σπου πηρ 65 ΔρΔΙΙΘΙΏΠΟΙ, 
58. Θ᾽ αἴθ ΥΪαουβρθηβίίσθη. χὰν Βα] 
Ὀυηρθη 606.) 1024 πρὸς χέντρα μὴ 
λάχτιζε, μὴ πταίσας μογῇς. ϑόρῃ. ΕἸ. 
1400 ὡς εἴ τις αὐτῶν ἐλπίσιν κεναῖς πάρος 

-" ἢ 

του τ αξωμ τ γῆς 5, δι 

τεσ άφες ἀπο ραν ὠχονλλεες τας ἰβεβ ἄρσις αλοκαῖνυϑαν τες μον Ῥαυο 
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Ἐπ τς 
ἐν τε 

πῶλος βιάζει χαὶ πρὸς ἡνίας μάχει. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. {9 

1010 
ἀτὰρ σφοδρύνει γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι. 
αὐϑαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ χαλῶς 
αὐτὴ χαϑ᾽ αὑτὴν οὐδενὸς μεῖον σϑένει. 
σχέψαι δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις, 
οἷός σε χειμὼν χαὶ χαχῶν τριχυμία 1015 
ἔπεισ᾽ ἄφυχτος" πρῶτα μὲν γὰρ ὀχρίδα 
φάραγγα βροντῇ καὶ χεραυνίᾳ φλογὶ 
πατὴρ σπαράξει τήνδε, χαὶ χρύψει δέμας 
τὸ σὸν, πετραία δ᾽ ἀγχάλη σε βαστάσει. 
μαχρὸν δὲ μῆχος ἐχτελευτήσας χρόνου 1020 
ἄψορρον ἥξεις ἐς ψάος" Διὸς δ᾽ ἔτι 
πτηνὸς χύων, δαφοινὸς ἀετὸς, λάβρως 
διαρταμνήσει σώματος μέγα ῥάχος, 
ἄχλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος, 
χελαινόβρωτόν ὃ᾽ ἧπαρ ἐχϑοινήσεται. 102 
τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόχα, 
πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 
φανῆ, ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 
“Αἰδὴν χνεφαῖά τ ἀμφὶ Ταρτάρου βαϑη- 
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πρὸς ταῦτα βούλευ᾽ " ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 

ἐξήρετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, νῦν ὁρῶν νεχρὸν 
στόμια δέχηται τἀμὰ. ΜΠ οἔτγαθ ὙΘ 50} 16- 
ἀθῃθιη Βὴ 8 βαρὺ ΟἸγίβΙηπθβίσα γῸὴ (ΟΥ 
Οδϑβαπᾶτα Υ. 1008 τρόπος δὲ ϑηρὸς ὡς 
γεαιρέτου. 

Ὑ. 1018. Ζᾳα οὐδενὸς μεῖον σϑένει γ61- 
ΕἸδίομθ αἴθ ἅμ] 1086 ΝΥ Θπάσηρ Υ. 988. 

Υ, 1016. χειμὼν νἱῖθ χειμάξεσϑαι Υ͂. 
02 τ 898 ἀπ ϑεόσσυτον χειμῶνα Υ͂. 
648. --- χαχῶν ροῃδιν ἄθιη ΒΘ ρΥ 6 Δ 0 ἢ 
ΘΌΘΙ Ζὶ χειμών. 5, αἷἴ6 Αηπι, ζΖὰ Υ͂, 
488, 

Υ. 1016. Ζυ ὀκρίδα οἵ, Υ, 282. Ὁ]6 
φάραγξ νίϑ Υ. 1. Αὐΐ πρῶτα μὲν οὔθ᾽ 
πρῶτον μὲν το]σί Ὀα]ὰ ἔπειτα δὲ, Ὀ8]ἃ 
Ὁ]Ο55 δὲ, ψὶθΘ Υ, 447, 454, τῦτ; ΤΟΙ]. 

Ὑ, 1019. ἀγχάλη ἀδουίγασθη γ0ὴ. ΘΙ ΠΘῚ 
ὙΥ Καπρ, ψ]6 ἴῃ ἀθη ΟΠΟΘΡ ΠΟΥ ἴῃ οἱἷ- 
πθιὴ ΟΠΟΥρΘΒ8ηρ' (488 ΝΙθοι ἀπ]Ὸ} πόντιαι 
ἀγχάλαι ὈΘΖθίομποί τ (ἢ. Υ, 586.) 
ἴῃ οἴπθὶ ΕὙἸαριηθηΐθ Καπι] Ππ80) (θη 
ΟὙΔΙη δέ ΠΠ|κο ΤΠ] ἀγιητι5 (50 Π0]. ΑΥΙΒίΟρΠΙ.- 
γ8η. 716) χυμάτων ἐν ἀγκάλαις γογ, 
Ν 1022. Ζὰ πτηνὸς κχύων. οἵ, Ὗ. 

809. 
Υ, 1025. οι Απβαγιοῖ μέγα ῥάχος 

Ῥαβϑύ πίοῃῦ χὰ διαρταμεῖν, ΜΘΙΟΠΘ5. Βοηϑύ 
Ὠΐϊοης ἀθη Βθρυ ἀ65. ΑΓ ίββθη5, 801- 
ἄργηι (68 ΖΘ. Ηθ,βοΠ 6:5 Πα. ΘΠ Ἰμδη 
516 ἢ 4180. πἰοῃς Θηἰβο ]]οϑϑὲ 485. Ὑ θυ θπιη 
ἴῃ ἀἰθηὶ ουβίθυθ ΘἴΏΠηΘ. Ζι ὨΘΠΏΙΏΘ, 80 

». 

1030 

ἸΏ1155 Τη8 [Ὧν μέγα ῥάχος οἴπθη Βορη 
ΒΘ ιβ 616 8 ΟΠ 8 Μ6]6Π6) θη ρΔΏΖΘΗ 
ΚΚοΥρϑι ὈθΖϑοηποί. 611] νϑυπηα οί ἀ8- 
Π6ὺ κύτος μέγα, 

Υ. 1024. ΥΥ]6 πανήμερος Πῖδ᾽ Ζιι γογ- 
ΒΘ θη ἰδί, ρθη Ἂ«ἀγᾶιιθ Πθυνον (885 ἰπὰ 
β]οβίθῃ ΡΥΟΙηθίμθιιβ θ᾽ ΑᾺ]θι 8118 ἀγοὶ 
Τὰρο πογδπῆορ, (ΟἿο. Ταβο, 11, 10 ἴδια 
[ουθϊο τη6 αποαιθ [πηθϑίο αἷθ ΤΥΒΉ δά- 
γοΪαίπι Δ 018. ᾿ΔΟΘΥΆΠΒ. ἘΠΡῚτι8. ΦΟΥΘΒ 
βαΐθ] 165. ρᾶϑίπι αΠ]δηϊαΐ ἴθγο.) 

Υν. 1025. χελαινόβρωτον μΓΟ]ΒΡΙΒΟΒ. 
Εἴη Δηάθγθ5. ΒΘΙΒΡ18] γοη ΡΙΟΪΘρ5Ὶ5. δα- 
Ἰοοῖν Υ. 910. 

Υ. 1021. διάδοχος ψῖθ Υ. 464. 
Υγ. 1029. ἀμφὶ ἴθ᾽ ρου ἢ 116. ἴτὴ 

Ἡγιηη. ἴῃ ΑΡΟΙ]ΠΠθηι ν. 188 τοὶ ὑπὸ χϑονὶ 
ναιετάουσιν Ἰ'άρταρον ἀμφὶ βαϑὺν ἱτροπὰ 
ΜῸ ἰτὰη Ταγίατοβ. 1]. ΧΙ, τ00 ἀμφί τε 
ἄστυ ἔρδομεν ἱρὰ ϑεοῖς. ἔτι, Απάτγομη. 21 
εἰ δ᾽ ἀμφὶ Θρήκην χιόνι τὴν χκατάῤῥυτον τύ- 
ρᾶννον ἔσχες ἄνδρ᾽... ... ἔχτεινας ἂν 
τάσδ᾽ ; (προηἃ νὸ ἴῃ ΤΠ γαοῖθ.) 80 50- 
ΡῬΠοο]. Αἱ. 1064 ἀμφὶ χλωρὸν φέραν, 
ἐχβεβλημιένος (50. δ55 (ον 5δηα ἄθῃ ΚΚ 7- 
ῬΘῚ Υἴηρθ. τππηρ]001,)ὺ Βθὶ Ἠοιμον ἤπαθῃ 
ΜΠ ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα ἃτι5 ΕΘΊΘΙ 
ϑθίζθῃ, 850 (885 (6565. ἄθῃ 6586] ππη]0- 
ἀουί, Μαιμὰ ὃ. 589, 

Υ. 1080. πρὸς ταῦτα πνθ Υ. 915, 992 
1042. 
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ὃ χόμπος, ἀλλὰ χαὶ λίαν εἰρημένος. 
ψευδηγορεῖν γὰρ οὐχ ἐπίσταται στόμα 
τὸ Δῖον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 
πάπταινε χαὶ φρόντιζε, μηδ᾽ αὐϑαδίαν 
εὐβουλίας ἀμείνον᾽ ἡγήσῃ ποτὲ. 

ΧΟ. ἡμῖν μὲν 'Βρμῆς οὐχ ἄχαιρα φαίνεται 
λέγειν" ἄνωγε γάρ σε τὴν αὐϑαδίαν 
μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 
πείθου" σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. 

ΠΡ. εἰδότι τοί μοι τάςδ᾽ ἀγγελίας 1040 
ὅδ᾽ ἐθώῦξεν, πάσχειν δὲ χαχῶς 
ἐχϑρὸν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐδὲν ἀειχές. 
πρὸς ταῦτ ἐπ᾿ ἐμοὶ ῥιπτέσϑω μὲν 
πυρὸς ἀμφήχης βόστρυχος, αἰδήρ δ᾽ 
ἐρεϑιζέσϑω βροντῇ σφαχέλῳ τ 1048 

ἀγρίων ἀνέμων" χϑόνα δ᾽ ἐχ πυϑμένων 
αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα χραδαίνοι, 
χῦμα, δὲ πόντου τραχεῖ ῥοϑίῳ 
συγχώσειεν τῶν τῇ οὐρανίων 
ἄστρων διόδους, ἔςτε χελαινὸν 1050 
Τάρταρον ἄρδην ῥίψεις δέμας 
τοὐμὸν ἀνάγχης στεῤῥαῖς ἀνε : 
πάντως ἐμέ Υ οὐ ϑανατώσε 

ΕΡ, τοιάδε μέ έντοι τῶν φρενοπλήκτων 
βουλεύματ᾽ ἔπη τ ἔστιν ἀκοῦσαι. 
τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν. 
εἴ γ᾽ οὐδ᾽ εὐχῇ τι χαλᾷ μανιῶν ; 
ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς αἱ πημοσύναις 
συγχάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 

Υ. 1081. χαὶ λίαν εἰρημένος τῖθ τὶν ἰοοί. 1197 οὐδέποτ᾽ οὐδέποτ᾽ ἴσϑι τόδ᾽ ἔμ- 
8 ἢ Ἰτὴ Ῥου βο!ιθῃ ΒΆρΡΘΠ. 885 Οἷ’ ἀἂ5 πεδον, οὐδ᾽ εἰ π πυρφόρος ἀστεροπητὴς βρον- 
θΘϑαρῚ 561." ἘΠ: αὐγαῖς ν᾽ εἶσι φλογίζων. 

Ύ. 1082. οὗ Π. 1, 526 οὐ γὰρ ἐμὸν 1045. ἐρεθίζειν το Υ, 18]. 
παλ ινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ ἀτελϑύ- γ᾽ 1047. αὐταῖς ῥίζαις τὶθ Υ. 221. 
τῆτον ὅτι χεν κεφαλῇ χατανεύσωῳ, γι 1050. Απᾶθιθ Ἐριηθία ἀ08 Ται- 

Υ. 1038. τὸ Δῖον πίθ Υ͂. 0564. Απ- ἰδιο5 8. Υ͂. 219, 1029, 
(618 δῖος Ν΄, 88, Υ, 1004. φρενόπληχτος νὶδΘ φρενοπλητ 
δ ΤΟΝ 726 εἰδότι 5. αἷ6 ΑΠγηο- γῆς Υ. 88. 

Ἰαπρ σι Υ. 442. ---ὀ Οϑωύσσω οἷπ ἴῃ ν, 1060. παραπαίειν οἰρΘ. 0 ΥὙῸΝ 
ἀἴθβοὰ ϑιΐοκθ πᾶπῃρ νἰθαθυκοηγθηθ5. (θη ΟἽ ΘΡΒΡΊΘ θυ, ἀ6. πἰομς: Τἱ οἰ τ᾽ (οοη- 
γον, {τὰ ἰθιηρι8) 5016], νῖθ παράχοπος Υ͂, 

Υ. 1041. 060 6᾽ πάσγειν 415 Τ᾿ ΑΒΒἰ τι 1η ον ; 
τηῖξ ὑπὸ 5. Κυῦᾶσϑι ὃ. δ, ὃ, 2. Απᾷάθ18 Υ. 1061. εἴ γ᾽ οὐδ᾽ εὐχῇ τι χαλᾷ ματ ἢ 
Ῥυὰροβ ΠΟ η 6 Υ. 98 ἃ 759. νιῶν (πδ0 ἩθΙη 8 Ἑϊιδηαϊίοῃ. 8.0 

Υ. 1044, πυρὸς ἀμφῳήχης βόστρυχος Κυϊί, ΔΒ ΠΔΠΡ): ααϊα θηΐιη ἀθθϑὺ δὰ ἴηβϑᾶ- 
μὴ Υ. 1088 ἕλικες... στεροπῆς ζάπυροι. ηἶδηι, 5ἱ π6 γοίο αυϊάθιη αυϊαυδιη ἀθ 
βόστρυχος νοι Εθαον τηἱΐ Κὔμηθι. Μοία- ἰ[ἀγογθ ὅ10 ΤΟΙ Ϊ, 6. 5] 60 ΤΡ 
ῬΠΟΡ ψὶθ Αρὶ 908 πέμπουσι δ᾽ ἀνδαίοντες του ὶβ ργορτθα ιν αὐ οὐΐαια ορίοί 1Π|ὰ βου 
ἀφϑόνῳ μένει φλογὸς μέγαν πώγωνα. ατ18ἃ8 Ἰηϊηδίτι8 οϑὲ «πιριίου Ζ1 χαθς [ 
Ζὰ ἀθν ρμΖθῃ ϑίθ 116 υρ]. ΒΌΡΠοΟ], ΡΠ- οἷ ν΄. 260. ᾿ 



ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΊΗΣ. 81 

1060 μετά ποὺ χωρεῖτ᾽ ἐχ τῶνδε ϑοῷς, 
υἡ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 
βροντῆς μύχημ, ἀτέραμνον. 
ἄλλο τι φώνει χαὶ παραμυϑοῦ μ᾽ 
ὅτι χαὶ πείσεις" οὐ γὰρ δή που 
τοῦτό γέ τλητὸν παρέσυρας. ἔπος. 
πῶς με χελεύεις χαχότητ᾽ ἀσχεῖν; 
μετὰ τοῦδ᾽ ὅτι χρὴ πάσχειν ἐθέλω" 
τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον 

1068 

χοὺὐχ ἔστι γύσος 
τ ΝΣ τὰ - 

τῆς δ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα- μᾶλλον. 
9 ν᾿ κε σ , ) ἘΣ ΣΟΝ ΄ ἀλλ᾽ οὖν μέμνησθ᾽ ἀγὼ προλέγω ΕΡ. 

1010 

μηδὲ πρὸς ἄτης δϑηραϑεῖσαι 
μέμψησϑε, τύχην; υηδέ ποτ᾽ εἰἴπηϑ 

ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 
πῆ. ̓ εἰσέβαλεν" 
ὑμᾶς αὐτάς" εἰ 
χοὺχ ἐξαίφνης 

ς σὲ Ξ 

ὃγτ, αὐταί δ᾽ 1018 

γὰρ 
λαϑραίως 

εἰς ἀπέραντον δίχτυον ἄτης 
ἐμπλεχϑήσεσν᾽ ὅπ 
χαὶ μὴν ἔργῳ χοὐχ 
χϑὼν σεσάλευται" 

βρυχία δ᾽ ἠχὼ 

ΠΡ: 
ἀνοίας. 

1080 Ὑ ΄; 

ἔτι υύϑῳ 

παρα! μυχᾶται 
βροντῆς, ἕλιχες δ᾽ ἐχλάμπουσι 
στεροπῆς ζάπυροι; στρόμβοι δὲ χόνιν 
εἱλίσσουσι" σ σχιρτα δ᾽ 10δὅ ἀνέμων 

πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 

γο 1000. 016 ΤΙΏΘΘ15 σψ]0 Υ. 817. 
Δ ΠΟ. μύχημα μ6 ΡΝ, 1082. 
Υ͂. 1068, Ῥῖδ (σπδέντιοξϊοι γοη μαϑεῖν 

πο Καίροῦ ὃ. 56, 7, 2. Απᾶριβ Υ. 
62. 

γ. 10τ0. Τοῖ Αουνῖϑὺ πδῸ οἰηθηη Βὶ 
ἄθη ΤΥΔΡΊΚΟη. ΟΠ] Π6η ΡΥ ΟΠ ρ6- 
Ὀγδῦοῃ, Ἰυᾶρου ἰα. 11, ὃ. 86, 6, 8, ΘΟ 
πῖον, Ἐπιρ. Τρ. Δα]. 509) Ταραγὴ δ᾽ 
ἀδελφῶν διά τ᾽ ἔρωτα γίγνεται πλεονεξίαν 
τε δωμάτων" ἀπέπτυσα τοιάνδε συγγένειαν 
ἀλλήλοιν πιχράν. 

Υ. 1012. ϑηρᾶν ΠΙον ἴῃ ἃπάθγθιη ΒΙΠΠ6 
815 ϑηρᾶσθαι δ, 109. 80. ν]θ Πἴον, ἴδη- 
ἄθῃ Ψ1 ϑηρεύειν Ὑ. δύ8, 

Υ, Ἰοτῦ. μὴ δῆτ᾽ “ἴθ ἤμουν οὐ δῆτ᾽ 
Υ. 847. --- δὲ ἴον ἄθη (ἀοσθηβαίχ [6- 
ΖϑοΠποη Τα ΘΙΠΘΥ Νοραίίοη, 10. Υ͂. 
900, 512, 68 
Υ. 1078. Ἢ δίχτυον ἄτης οἵ, ΠΕ, 487 

Ὸ Ἠοκίον ἄθη ϑαῦρθάοῃ πηὰ αἴθ δη(6- 
τη Ἠθ] ἄθη. τη] (θη δΝνουΐθῃ Δα ζαιηθ 8 
δαϊοναᾶους μή πως ὡς ἁψῖσι λίνου ἁλόντε 
δ “Ἴρου ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ χαὶ 
᾿ Α ΘΘΟΏΥ]Ο5, 

[ 

κύρμα γένησϑε. Μ|ΠῈΓ ργνοββανῆρθῃι ΒΙ1ἀ6 
Ποιβδϑύ 65. γὸ (θ᾽ Ζουβίοιτιηρ ΤΎο͵α9. ἴτὰ 
Αρδιποιηηοη Υ. 958: 

ὦ ΦΔεῦ βασιλεῦ χαὶ νὺξ φιλία, 
ΕἸ τ χόσμιων ἀρλρο ἢ 
ἥτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔ αλες 
στεγανὸν δίχτυον, ὡς μήτε μέγαν 
μήτ᾽ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσαι 
μέγα δουλείας 
ἄγγαμον ἄτης παναλώτου. 

γ. 1080. 61 ἀδρθηϑαΐζ νοὴ ἔργῳ τι, 
λόγῳ νῖθ Υ. 990. ἜΟΡΗ. ΕἸ. 89 ὅταν 
λόγῳ ϑανὼν ἔργοισι σωϑῶ. ἔπι. ἘΠ], 47 
στένω δὲ τὸν λόγοισι χηδεύοντ᾽ ἐμοὶ ἄϑλιον 
᾽θρέστην. 

Υ. 1082. βρυχία δ᾽ ἠχώ νὰβ Υ. 994 
βροντήμασι χϑονίοις. βρύχιος, γοη βρέχῳω 
ΔΡΖα]οΙΓθ θΘ χϑιοποΐ, (πιοκ ΔΙ1ππιὰ Γ6 Οὔ γτι- 
ἴαπι δϑι, 850 ἴῃ ἄδῃ Ροιβθιῃ Υ͂, 597 
ἔπαισαν ἅλμιην βρύχιον ἁσιιαϊη ΤΠΔ}]Π 81) 
Πἰβοθηΐθιη, 

Υ. 1084. Ζπ ἕλιχες στεροπῆς ζάπυροι 
οἵ. Υ. 1044. Ἑδτπον Υ. 607, 992, 1017, 
1002. κχόνιν τηἱΐ Ιαῆρον Επμάβυ])θ. 18 

0 



οὐ Ξῆμο δ᾽ τὸν πόντῳ 
τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπὴ Διόϑεν. 
τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 
ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 
αἴἰϑὴρ χοινὸν φάος εἱλίσσων, 
ἐσορᾶς μ᾽ ὡς ἔχδιχα πάσχω. 

β.- 

 ΕΠΚοΙ, Υ. 180 ὁρῶ χόνιν, ἄναυδον ἄγγελον πῖο ϑορι. Ρμ]οοί, 1289 ἁγνὸν ἜΣ ς 
στρατοῦ. ὑψίστου σέβας. Οφα. Β. 880 νας ἁγνὸν 
- ὟΥ, 1088. τὲ Υ. 1060. σέβας. Ἐπ, Ογεῖ. 860 δαιμόνων ἁγνὸ" 

᾿ Υ 109]. ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας οἷἶπθ σέβας. Ογοβί. 1242 διν σέβας. 
᾿Οπμβοῃγοϊδαηρ ΘἴποΥ οι ΠΟΘ. ΡῬΟΥΒΟΤ 



ΕΝ ΟΕ ΟΔΤΕ ΡΒΘΝΕΤΠΡΙΝ, 

θη 65. διοῖ, ρση2 8ἃΠ ἄμπβϑογθῃ Ζθαρηΐββθη [6 ]{6., ἀἀ55. (61 
ὯΠ5 ΘΠ] θη. ροίθββοθ Ῥγοτηθίμθαβ ἴῃ οἰπθὴ ἰοϊσθηάθη οϊκο 561- 
Ὧ6Π ΑΡΒΟἢ]155 ἴαμα, 50 πὔγαθη ψὴῦ ἀοοῦ 45 ΒραΡ ηθ5. πδῸ ἢ οἰ Π 6. 
ΒΟΙΟ θη Εοτἐβθίσιησ οηρῆηαθηῃ, ἀστο γ6]οηθ αἰ νἱθ θη ΕΤασθη 50- 
ΜῸΠ] ἄρον ἄθῃ ΟΠπαγδοίον 465 Ρυουθίμθιβ 415. δ}; ἴδοι α16 το] ]σ]ῦβο 
ΓΘ] αηρ ἀ05 Ζθιβ ἴῃτο Πιὔβαπρ ἰδηάθη. [)6Υ ΕἸηατιοκ ϑοῆθη (88 
Ὑοείδῃγθη 465 Ζθαβ, ψῖθ 68 1π ἀἴθβοῖῃ ϑ0οκθ σθβομ!] ον πῖγα, δυΐ 
θη Ζυβοθδπον τηϑοῆθη τηϊβϑίθ, Κη ΠΡ οἷῃ Πρ ϑύρου σου 56 ἢ 
Β61Π. ϑητοηα . Α]|165 γὰ8 646]. στοβϑβθ. ον [1606 πη Βοναηαθγιηρ 
γον ἢ δὲ. δαΐ ἀν ϑοιίο 465 Ῥτοιηθίῃθαβ, 465 δ ΟΠ Πδ ογβ αον ΜΘη508- 
μοὶ, δγβοῃϑιηΐ. 1) Αὐἰ Ῥγομιοίμθιιβ ράββθη, ψ|0 Ῥαϊίη (ὀϊαθ5. 51 
165 ἱγᾶσ. στ. 5. 284) Ὀοιηονκί, Ἠογᾶζθηβ Ὑγοτίθ (οα. [Π|, 1 54.) 

δΦαβύσχη οὗ ἴβῃμϑοθΠ) ρΡΓΟΡΟΒΙΠ] ΥὙἸΓΠτα 

Νοη γυϊίπ5. ᾿πϑίδητϊ5 ὑυτδΠ] 
Μρηΐθ ααδύ 501168. 

Νρο [α]Πλ]Πδη 015 τηᾶρηα ΦΟΥ]5 ΤηΔ 18: 
51 [τοί 1Παραῦαν. οΥ 8, 

» [πρᾶυ!αυ [ου]θηῦ Τα ΪΠ80, 
50 ἰᾶηρθ τηδῃ 6445 ΘΟ]. 815 οἷπ οἰηζθὶη βίθῃθη θα δ [[ἀ 5806. 

Κοπηΐθη ἀδΠῸΡ αἴθ {τύῃ61}16 ἢὰΡ ππσίηδίϊσ δαβία!] θη. ὅο [πὰ ἀδ8 
Β6ΊΟΙς θοβοηου5 δ] ἄθη Εταηχοβθη ἰδηρο Ζοῖῦ Κοίπθη Β61[8}1. 2) 658 
ἀδ5 ΔίΠοηβοη6 ῬΌΡ]Ιοαση. δὴ θη ϑύϊοκο Αηϑίοβϑ σϑποιησηθη ἰξτίδ. 
ἶδὺ ποθ ἀρου]]Ἰοίουί. ἀπ ἀοοῦ ψῖββθη ΜΠ 4855 65 ἴῃ ϑ'δοῆθῃ 461 

1) υοτίθ ϑομόιηδηηβ ἰη αοὺ ον. ΝΌΟΣ οἷη ουτί ἄρθρου Αθβοῦγμιθ᾽ Ρτο- 
᾿ Ἰηρίῃοιιβ.. Ατοϊΐσνν!]α 1859, (, 19, 

2) 80 πϑηπίθ ΤΠ 8οῖθ θη ῬΙΟΙ ἔῃ θυ τὰ τηοηϑίγο αἀγδυηδίίαπιθ, πἰοῃΐ Υ16] 8- 
ἀθυβ. τί  ]Π6 Βυτηον. ΕὈΠΐθη6116 βαρίθ: Οπ π6 8810 46 ο᾽ϑϑὺ χὰθ 16 Ῥυοιηόίῃόο 

 ΟἾΈΒΟΒΥΠΟ; 1] ΠὟῪ ἃ ηἰ 8076 ηἱ ἀ65561Π, τη8]5 465 θιῃρουίθιηθηΐβ ἴον ροῤίϊαιιθ8. οἱ ἴοτί 
Βιαγαϊβ, 096. ογ015 «τ᾿ βοθγ 6. ὀΐαϊς ἀπο τηδηϊὸνθ 46. ἴοιι, αἱ ἀγαὶδ 1᾿᾿πηαρΊ παίίοη ἐὰ8- 
ΟΥΪΥΟ οἱ ρᾷ8 ἰτῸρΡ τόρ]όθ. [πὰ [ἃ Ηδυρθ πϑοὴ Ὑο]αἶνο5. Ὑουρδηρ: ,,.1.6. 5α]6ῦ ἦ6 Ρτο- 

᾿ ἸπόϊΠπόθ οϑί τηοιιβίγιιθιιχ, «Πιρίίου νους ραπὶν Ῥγοιπόιμόθ, οἢ. πὸ 581 ροπγαιοί, αἰ ἀΥΟὴν 
 ἀὀτοθό 16 ἴϑτι ατι οἷ] οὐ αἰ δυοῖν θηβοίρηό ατὶχ ΠΟΙΏΙΩΘ5 ἴοτι5 165 αὐίβι. ἀπ, ὩΔΟΠἀθια 

ΘΓ ἄδη ΙΠΠα]ξ ΔησοροΌρη: (618. πθ ρου ρᾷ8 Τηδπηθ 5 ἌΡΡΘΙΘΙ τπὸ ἰνασόαϊο, 
δ᾿ 
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ΒοΙρίοη δαΐ ἀογ γὰρ !βοῆθη ΒΌΠηΘ Κοίηθη ὥϑὅραββ γϑυβίδη, τῖθ ἀθηῃ 
ΑΘΒΟΠΥ]05. ΘΙ ΏΠη8] ἀ65}.810 1 1,6 ὈΘηβοθί ἢ. ρου]θίῃ, γ76811} δὲ Ὀθβομα!- 
αἰρὺ συγ αἴθ Θ᾽ ΘΒ πΠΙβοῆθη Δί γϑίθγιθη ῥτγοίαηϊσὺ σὰ Πάρθθη. ΑΘΓ 
ΑΘβοῦν]οβ. τ ὕγἀθ 5100} δῦθηβο Παθη το θυ ρθη Κῦππθη ττῖθ Ευτρ]- 
65, ΘΓ 65. ροναρὶ δαί ἴῃ βϑίηθιῃ Βϑ᾽]θσόρῃοη ἤρθάθη δαΐ αἴθ Βπθ 
4 ὈΓΙΏΡΘΠ Μγ6 106. ΖΕ ρ] οἴ οἢ πη 51 0{Π| 0} πα σοί 5] βίου! 10} ΘΥΒΟΠΊΘΠΘΗ : 
ἷβ. 5100 οἴη Ἰδαῖον [ἄτη πὶ Τ᾽ Πθαίθ θυ μ} ππα τηδη 510} ΔηΒΟ]οΚίθ 
αἴθ Ομ αΒρίθ ον σὰ βἰθιηΐρθη., βἰϊγζίθ 510} ἀν ΠΙΟ ἕο ρ] δ 2] 10} δυΐ 
αἰ Βύμπθ ππὰ τὶοῖ: Ὑγαγίοὺ ἀθοἢ ἢυτ. ΘΓ ΙΓ 65 ἃτη 'οἢ 5858 {ΠΘῸΘΡ 
Ρϑζϑῆϊθη (η80ἢ ὅϑηθοα ορὶβύ. 115). 80. μᾶϊζ(6 δο ἢ} Αθβοῦγ]οβ α16 Ζα- 
ΒΟΏΔΌΟΙ ΖῈΓ (Θα]ἃ ΘΠ πη Κῦὔπποηῃ. [15 516 485 [οἱρθηαθ ϑιὕοῖ 
σθβθῆθη ἢδῦθη πὔγαθη. ἰἴπὰ 50 ψν ἅττα Αθβοῦν]οβ ἀὰο σὰ ἄθη Νο- 
ἀθγηθη τϑάρθῃ ἰτῦηπθὴ, ἄθηθη 488 Θ0[οἰς Ιᾶησα Ζοῖϊΐ 815 οἷπθ Υ δῦ ΓΓΠηΡ 
65 (ἀθβομπηδοκθ οβο θη. ἴθ 41165 Τὕομρο, [γασίθ ΑΘ βου ]05 γτο- 
ῃἰρ ποῖ ἀθπὶ Διρθη Ὀ]Π] ΚΙ] ]ΊΟ θη ΕΥΙΟΪσο; ττᾶὰβ ΘΓ τηϊύ ΔΘ πάθη (ἀοἰβίθ 
γΟΓΔΙΒΘΌΒΘ θη Ὠαίίθ, 815 6 δπββοσίθ δ᾽ 61 Π6 βοίηθ Τταρδαϊθῃ (6. 
Δοῖί 5), Παῦ 5100 δᾷοῖ 1η ἀοΓΡ ἀθσοηναγὶ ον δ ῃνῦ, ἰθηη δοῖ Ὀ6] ἀθη 
Εταηζοβθη βίθῃν ἐα59 δυίοῖ 16 ἴῃ Ποῆθη γθη. τῦῖθ ἀ16 δ ρθῆθηαθ 

ΓΆΠΑΪγ56. (465 ϑιὔοκοθ νοη Ραίϊϊη (1. 1. 250 --- 306) ποϊρί. 
Λα ΐθῃ ττῖνγ σαηβομδῦ οἴηθη ΠΠΟΚΌΠΟΚ δαΐ ἀ16 Αὐἰαθβαηρθη ἀογ- 

Ἰθηίσθη τ] 96 ἀα5. 5ίοκ [1 1ῃ 5100). Δυροβο  ]οββθη ἀπὰ ἴῃ 5ϊοἢ ρθ- 
ηἶἴροπα Πϊοιθη. Α. ΥΥ. ϑοῦ]θρο] 54) ἀλτη οἷη ΤΠρθηδ ὑῸ (6 
ἩοΠοῖῦ πηα 6] Πρ κοῦ ἀ65. [γοΐθη 116 η5: ΒΟΒΘΙΠΠησ (ΕἸη]οταηρ ἴῃ 
Ὧ16 ΡΒΙ]ΟΒΟρΪο ἀρὺ ΜγυΠο]ορίθ ὃ. 481 54.) βιό Κοῖπθ Απἰποθαηρ 
65. ὙΥΤΑΘΥΒΡΙ ΟΠ 5, ΒΟΠῸΘΙῚ ΠῸΓ ἀοη Τϑομῖθη Απβάγιοὶς ἀαἰτ, ἀ6 ἢ. ΘΓ 
ΘΌΘη ἴῃ ἀ6ΠῚ {γδρίβοῃθη ἴο05 ἀ6Γ. 818 (61 (Δομη Ι Πβοηδ! Ὁ τοὶ οίέ 
«ΠοΡδαβροθίγθίθηθηῃ Δίθηβοι οὶῦ ἰΔπ4. Αποὶ Φ4οο05 (Ναοῃίγᾶσο χὰ δ]- 
261) δύ Καηηΐθ, ψὶ6 (ὔδαι ὃ. 14 Ὀθπηιθυ κεῖ, ἴῃ πηβοτοπὶ δίϊοκο ἀ885 6Γ- 
μᾶρθη6 ϑομδαβρ᾽ 6] οἰηοῦ Οοἰβίοβ ραν αἴθ βοὴ σθρθπ 416 Ρβὶ ] 1 βίθῃ 
[οἱ ἄθη ογῃποῦ, βῖο ἢ. ἀατοἢ κοῖηθ θα! δ, βοὶσϑῦ πιοῦν ἀατοῃ αἴθ (65 
ΟὈογείθῃ (οἰΐοβ, (61 [ΓΟῚ]Π10 πὰ] αἀοΥ σοί γοῃίοία ΤΠ θουτηδομρο 181, 
Ὀθιιροη ᾿ᾶϑϑού πἀπὰ ἀθη ἴθ ῦδν. δἷθ ἀδνοῃ ἰγᾶσί. δοιτ ρο]δαθίο, 
ΑΘΒΟΠΣ]ο5. Πὰρ6 ἤθη Ζθι15 2 θη) Ζνοοκο δῇ αἴθ Βάμηθ ρουγαομῦ 
ατὴ β6ίηθη ΜΠ ὔτροση ἀϊ6 [Ποοἰδιπαθ. ἀθν ΤΎγδηπθῆουυβομα Ὁ χὰ 
Ζοῖρθῃ. ([)αγ 6. Τη6 0} ἴῃ ἀο᾽ Αὐβσαῦθ σοὴ ϑοῃί 1809 νοὶ]. 1. 
118.) ΄οβο [Ι͂ἅθ6 465 ϑύϊοκο, ἄπνοῖ ἀἴο Βομῦτ βίοὴ Ρο[νϊοαϊοῦ ΓΑΠΪτο, 
μαΐ ΒΘΙΠπᾶπα. ἴῃ οἰπθια αη ΘΙ Ἰομθη θΌΘΠ6 ἴῃ ἀοῚ 8 Π ΖΘ “Τηϊορίο 
ἀαγο !γθη. Ζὰ τὴ ἴδβθη ροιηθίηῦ. (6! πη. ἄθ Αοβοἢν ΠΝ 
Ρτγοσηθίμθο. γα 151. 1899.) ἴ)585 Δῦου Αθβοῦν]οβ ἄθη οὔθθγϑίθῃ οἵ 
415. ΒΟ ΠΡΘοἰκοηἀθ5. Βοίβρίοὶ Ὠϊπροβίθ!!ῦ ἢαΐίθ, ἴα πα βοῖηθ ᾿ὑίβομ  ]- 

. βπηρ ἀδγη ἰἀ855 45 φᾷ η2Ζ6. συ] ]5ο 8. ὝΟΙΚ βόμομ Ἰδπρϑβί βοϊοθθ Β6- 
. ΡΥ ὕθου Ζθιβ ἴῃ 510}. δυσοποιηηθη ἢᾶθθ ἀπ ποθ ΤΩ 8η] 

Αϑβοῦγ]ο5. ἃ15 δὴ ον δὰ ἰδ θ]η βοὶ ἀδβ5 αἴθϑο οἴου 11θθ 6 ν 
ες ἸΠΘΠΒΟΠΠΟ 6. ΕἸσΘΗ ΒΟ δ θη. ἀπ αἰ διΐον ἃ ροείσαρθη 8415. δῆ Ήδἷ 

Οδεμ]οιιθ5. δὺῦ ἀϊθ ΝΘηβοθοη (ϑο ϑομῦϊ ἃ. ἃ. Ὁ.), Ὁάἀδὺ 68 σαγάο ροὶ- 
ἰοπὰ φοιηδοῃ 4888 οἷπθ ρορίϊβοιι!θ Εσρι μοὶΐ ἀθν Ττασδάϊο ροβίαϊίοί 

9) Αἰμθῃ. θείρι, ΥἼΠ, ρ. 84 χρόνῳ τὰς τραγῳδίας ἀνατιϑέναι. 



ΕΒ. ΘΕΙΟΘΤΕ ΡΒΟΜΕΤΗΒΌΒ. 8ὅ 

ΜΆ. (80 υὐΠ6 116 αοἰΐν. Ηθιηδηη οραβο. ΓΝ. 256: Ῥοίθιβθη 46 
Αθβοῇῃ. υἱΐα οὖ ἴα θ}15. Ηδαπίαθ 1814 ρ. 190.) Ἰ)οοῖ παῦ ΠοΙμδηὴ 
αἴθθ6 ΑΠβιο ἴῃ ἀογ 1846 ογβο!θηθηθη ΑΡΠδΠπα] απ 46. Αθβοῃ. Ρτο- 
τηθίῃθο ΖΡ ΟΡ ΠΟΤΉΤη6η. 4) θ τηᾶρ ᾿ΠΠΠΠ]ΘΓ]η σαρσοσθῦθη ΓΘ η 
ἀα85 αἴθ Ζῦρθ τηἱὖῤ ἀθηθη Ἃ16 Ηθυυβο μα (65. Ζθιι8. ἃ15 Τ γγαηηθη16- 
δἰτηθηῦ ψ]Θθγ Ποῦ ροΖθιοῃ ποὺ υνῖγα ἃ15. (61 ΚοηηὐηἾβ5. ΠΟΥ Ζα ]ο θη ἰδὲ 
ΜΘ ]0Π6. ἀο᾽ []ΟΠἴοΡ ἀάνοη ἴῃ ΘἸΟΠ]ΠΙΘὴ σΘΠοΟΙ ποθὴ Παίΐθ. 5) ([)αγ]η 
βϑιπηπηὺ ὔδαν, ..4(6᾽ Ῥτομηθί. 465 Αϑβοῇ. ὃ, 106 Ὁ τὴν ΘΙ οἰκου. υρ θοῇ. 
(δύξον! θην {Π, 5. 258. πη ΠΓΟΥβΘη ἴῃ 561 η61 [ΓΘ Ὀουβθίζιηρ ὃ), ὅ69 
2. Αὐβρᾶρο {βθθγοῖη.) . Εν νη θηβυνθυ ἢ δύ Β] πη που Απβιοῃύ (16 
[466 ἀθ5. ϑοθ]οκβα ὶβ ἴῃ ἄθὴ Τταρθα]θη (65. Αθβοῆγ]οβ ὃ. 16): Νὰτΐ 
οἴη ΠΙο ον ἀθββθη Κα πη οἱ νἱν δ5 ἃπάθλθῃ Θιΐοῖοι Κθηπθη, Κοπηΐθ 
65. αρθη ἀ6η ἢδοῃβίθῃ (ἀοὐζ 80. χὰ 50] ] 6 1 |6 Θ᾽ ἴτὰ [,6]Ϊ θη 468 
Ῥτοιηθύμθιβ. ουβοποὶηὐ, [1)ὰ5 ΑὙΠΔ]Π]6η46. αἸθβον Ν᾽ ουβίθ]Πυηρ ψἱτα 4ἃ- 
ἀατοῇ ΠῸΓ ΘΠ ΟΡ δᾶβ5 0 ΘΟ] θυ (55 ΖΘι5, ΟἤΠ6. ΡΘΥβΌ 101} δαΐ- 
ΘΘ ΠΠρὺ Ζὰ 86ῖη. 510 ΠῸΡ ἴῃ 66 γῸΠ 561Π60 ΠΙΘΠΘΓΠ. ὙΟ]]ΖΟΡΘΉΘΗ 
Βοίθῃ!θη Καπα {ππὺ --- θοῦ 5. ἰδ οἵη βομνδοθοῦ ΜΙ ΔΟΥ αΠσβρυ πη, 
ΘΠ (6 (ἀθβδιητηἰθὶ πάτο κ 465. Ὑ ΘΥΔΠΓΘη5. (65. Ζθι5. πίομῦ ϑρᾶΐξοι 
ααϊσθῃοῦθη πογάθη δύ. ΜΠ Τθοῦ δὲ 510} οἵη Ποομνογαϊθηΐου Εὸτ- 
Β0Π6ν, α. Ε΄ Βομδμπηα μη Ὀ61 ἄθη ὈΪ5 16 χὺ δαΐσο  γύθ Α πϑ᾽οῃίθη πο 
Ὀογα ἶρῦ. [ἢ 86 πο 1844 ουβο ]θηθηθη Αὐβρᾶρθθ (65 Ῥυοιηθί 6118 
(Ρτοτη. ρυϊθο. τ. ἀθαίβοῃ τὴϊὺ ΕἸΠ]οΙἑπ πο πη ΑἸτηθυαηρθη. ἄἀτοίζϑνν. 
1844) 5.6 }}06 δ΄ οἴπθ οηρορϑηρδβοίζί Απβιοῃῦ δα, ᾿πά θη Γ᾽ 65 πη- 
[ουΠΔ ἢ Π Ζι ὈΘυγΘίβθη 855. 4110 Βοηα]α δα ϑοιΐθη 465 Ῥγοιη ί ἢ ι5 56]. 

Π16 ἴῃ οῃομηδη 8. ἰθιοΠ6. ΔιβροίΠΠγίθ ΑΠΒΙΟΠ . σὰ ΘΙ 6 ἀθι 
γ  ΡἔΆββου. 810} βρᾶψονῦ. συ] θάου ἢΠο]0 510} θοκαηπῦ. Πα 6) δὲ ἴῃ [ΚατΖθιη 

4) Ῥίοθβθη σαρκί πδῆτῃ 0} Ἠδυίαηρ' οἴη ἴπ ἄον ΕἸΠ]ο πιηρ' Ζιιπὶ Ῥ ΤΟΙ ί θαι 
5, 18. 86. ΝῸ ΘΓ τπηΐονῦ ΔΠΠΘΓΘΙη ΠοΙηοΥ κί: ΥΘμη. 5. οἷπθ {το οθο ὟΝ οἰ ἐδηβι οι 
ΒΟΠοίηΐ, 50. ὙΆΓ 516 4060}} {τ «16 (ὐ]θ πο ΚΟ ποβυγθοθ ΠἰΘἀθυ θθιιρθη, ΒΟΠ 6. γ6Γ- 
ἈΠΙαβδίθ 516. ὙἹΘ ΘῊΡ Ζιὶ ἰθτὴ Κα ρ βίοι ΠΠπΠρθι πη Αἰ γθῦθη, τὰπ, Ὸ τηδρ] 0}, 
ον (ἀδίζθημ ο]6 10} σις γογίθη, [{π6 οἴπθη ἅμπη]]οπθη 5ἰαπάριπκί Ξοποὶπί Ρ δίῃ 
ΘΙΠΖΙΙΠΘΠΊΘΗ., ὙΥΘΏΠ 61" [Π 5616} ἐπιθα ἢ. 259 βαρί: (δ᾽ πθ {πὸ ροϊπί τι Θαρ ΘΟ 
ΟΠ ἜΒΟΠΎ]6. (αὶ Τπ ΓΟ τ]5]0 16. πηθυυ ΠΠοτῖχ ἀδη5 ἰὰ ἰταρόπθ; ΟΠ 16. ΤῪ ἰγοῖιγα ἰοτί 
ὀϊδθη: 11 ΠῚ ἄγθὸ γ]π|85. (6 σόπίθ βθι]ομιθηΐ ο6 απ ἀγαϊξ ἰαἰξ ἀναηΐ Ππιῖ, ὁ6. {πὸ 
ἤγοπί ἀδη5 1᾿θηΐδηοθ (6 ποίνθ βοὸπθ ἰθὸ5. αίθιβ. 46 τηγδίογοα  1| {γα Πϑρουία (Δ Π5 588 
ἀγδιηθ5. 165. ΔΥΘΗ 165. π|6 Ππ|| ΤΟτι ἰβϑαίθηΐ 165. Ἰόροπ65 πὶ ροΙ γ[Π6Ιβπιθ, 165. ργθηδηί 
ΘΟΙΏΠΙΘ. 65. [πιϊ (πη 1ὰ γΘ]]σἼΟη, ΟΟΙΊΠη6. 61165. ὀξαϊθηΐ ἀἀ1|5 [ἃ ΟΥΟΥΔΠΟΘ. ΘΟΠΊΉΠΠΘ ; 
ΠΘ ΟΥ̓ΑΙρ Δ ηΐ Ρὰ5. απ ὉΠ [τι ἀοιηδηαᾶϊ σοτηρίο (6 Ἰθιμ ἱπυγδἰβθιη ] ποθ. οὐδ (6 ἰθι 
ἈΌΒΙΓΑΙ 6, αἰ πὸ 16 οΠοητιαίθης μουύ-ὀΐγο ρᾷ5. Ὀθάποοιρ Ρ]ι5. 416 505 ΡῈ ]1Ο, πὸ 
δοπρθαηΐ (118 (18 ΕΠ ῚῸΓ (6. 66 [ὉΠ45 (τὶ π᾿ ἐξα! μὰ5 ἀθ. 50) ὁποὶχ οἱ ἀοηΐ 1] π᾿ ἐϊαϊ! 
Ῥᾶβ ΤΘΒΡΟΠΒΆΠ]Θ, (65 {Δ Ὀ]Θατχ ρα Πόψτιθ5. οὐ 510] 1165, αἴρτιθα (6 500 ρόηϊθ οὐ (6 
66. ῬΘΌΡ]6. αἰ Αγ βία. ατι11 γου]τιῦ ὀπηοιιγοἱτ, 

8) ΑΘΒΟΠΎ]Ο5. ἰδύ Ζιι πον ΠΟ] θη ΔΙα]οι ἴῃ ΘΙΟΠΘ ἢ ρΌΘ56η, (85 διδίθ δ[4] 
Βοθθη Ὁ]. 70, γϑυτητίῃ Π10ῃ ἁὐ! ΕἸΠ]α πηρ (65. ρυδο ΠΟ θοπίθη ἨΊΘΙΟ --- τῖθ ΙΔηρῸ 
ΘΓ αοτί νϑυνθ 8, ὙΊ556 1. ὙΠ ΠΙΟΠΐ, δρᾶϊθι. γᾺΥ ΘΓ ΠΟΘ οἰημη] ἃαΐ ΘΟ] π, πϊομί 
ὙῸΓ 78, 1 (467 δηίο ΟΠν.}, νγὸ δ. αἴ6. ὅΊθθθη ρϑρθ ΤΉ θοτ. Δα Πτίθ, ἋΟ0ἢ τηπι88 
ΘΙ Ὑ]ΘΘΙ ΠΔ0}) ΑΙΠΘΗ. Ζιιγ ΠΟ Κρ ΚΘ ΠτῚ, βθῖπ, ἄὰ 6 458 πη ἄγ Οὐθϑῇθ δἰορίο, [Ιἢ 
ΘΊΟΙΠΘ. βίαγ οΥ ἴῃ ἀον ΝἅΠΟ γοη ([6]1α. 0]. 81, 1 (πὶ 4560). ϑβοίη (θυ 5] 8 Ἐν 
ΔΙ ΠΟ (ΟΥ̓ ΥΔΏΓΒΟΒΘΙὨ]Π]ΟΠϑίοη. ΑΠΠΔΠμη6 ὁ] 08, 4 (635). 

6) [πὶ ἀθη υἱπαϊοῖδο 1ον]8 ΑΘΒΘΠ 76], οἴ ηθυ 1846 ΘΥΒΟΠΙΘΠμθ πο ῬΥΟΡΎΔΙΠΤΊΒΟΏΣ, 
ἴῃ ΜΘΙΟΠΟ. (ἃ. Ἠρυηδπη5 ΕἸΠνγἅπ6. ὈΘΘρτΌΟΠθη πο γάθη, ἴῃ ἄθμι.,, ΘΠ ἀβοῃγοίθ6 αι 
ἅῃ, Οὔδαγ'. Ζιυιοίχί ἴῃ ον ΒοΠσ ΠΟ, ΝΌΘΟΙ. οἴη Ν͵ουΌ ἄρον ΑΘβοθ 5 Ῥτοιπθίμοιιβ 189,“ 



Υ 
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50 ὉΕΒ, ΟΠ ΟΒΤΕ ΡΕΟΜΕΤΉΚΌΒ. 

[ο]ροπᾶθ: Ῥτοιηθίμοιβ Ὠαίΐθ σϑῦθν ἄθῃ Ζοιβ ψ ΠΡ ΠΟ. {61 σογοίἑου 
πΠ4 ἄρθβοη Ηρυυβοπαί! ταῦ Ρορυ πάθη ροΠο θη π0Ὸἢ Παίΐθ ὁ ἄθῃ 
ΜΘηβομθη ψᾶῆτο ΤΥ ΟΒ] Πίθη Θυ Ίθθθη. ΠΘΠΠ 815 6Γ 616 Μίθῃβοῃθῃ 
γνῸη ἀογ Τοἀοβίατομν θοἴγοιίθ, ρᾺ Γ᾽ Ἰῃπθη πἰοῃὺ α16 Ἠοϊπαπρ δαΐ 
416 ΤΠμβ ον ΠΟ Κοῖς; ἀδ5. ΕΘΌΟΡ ἀρ} [γάοσίθ πἰοηῦ 1ἤσθῃ (ἀοἰδύ, 50}- 
ἀοτ πὰ ἢν ΚΟΡρου ΟΠ 65. Ὑ ΟΠ οἴ μάθη, 18. ΟΥ Πἰπάογίο αἴθ ΔΘ μΒοἤ ἢ 
οἴη Πῦμποτθα ἀπ Ὀθββουο5 ΠΒθΙη γ0 Ζ6118 Ζιι οὐ Πδ]ίθη, ᾿πάθιη οΓ 
ἸΠΠ6η ΠῸΡ ἀἃ8 νου]16}} ποάπγο ἀδ8 ΓΘ ΡΘη. ἃ Ἀπββουοῦ ΟὐΪα: ρ6- 
ΜΆΠη. ἢ [πῶ θη ῬτοΙηοίΠθυβ πῃ Βοβιίζα οἰπθβ (ἀθΠ ΘΙ ΤΠ 5568. ΖῈ 
βϑίπ ρδαθί, 465 [ν Ζθι5. γ  Π  ΠσΉΪΒΒνΟ]] βοΐη ρα. 50. ἸΡΡΕ ΟἹ 510} 
ἀλτη. ζθιβ ἰουβομῦ ἀστοῦ ἄθη ἨΘΙ65. ΠῸΓ 6508} 80} αἸΘ56 1 
(6 ΠΟΙ ἶβθ6 611] ΟΓ ΒΒ. Μ11. ὁ Ῥτιοιηθίμθιβ βϑίηθηῃ ἰγούζι θη 
Βίπη ροδηαοιύ μα. ὅο Ὀ]οΙ δύ Ζθιι5 [76] νοὸη 1θάθηι δου τί, ἀΘ ΠΏ 
ΒΟΥΟΙ] ἀδηηα]5. 415. δ᾽ ῬΙοτηθίἢοι5. ἴῃ ΒΌ5561} 50] ρθη 11655. 818 βρᾶζου, 
ΜῸ 6Γ ἴπη δϑίθ, Ππαηαοὶίθ ου πδοὴ ἀθηβοθθη Οταπαβδίζθη, σι ϑῃτοηὰ 
Ῥτοιμθίπουβ. πὰ ἀατο ΕΘ Πἶθ5. βοίηθθ Πσθοηΐβ ππᾶ ρα Π0 06 
ΘΙ ηποδδπαογαηρσ απδάθ θ61 Ζθιθ Πηάθη Κοπηίθ. 

Ἐ ὈΙοΙθὺ ἀϊθ ὙΥ 4}1 ψυΊβοῃοη ἄθη θοΙάθῃ ομαγδοίου βιρίθη ΑΙ] 0 ἢ- 
ἰθη΄, ἀογοη Ηδαρύνογίγοίον. δ 5. πη ϑοΠδιηδηῃ πη6] οἶμον αν θη, 
ΌΪΟΠ6. Ζιογοῦ ΠΊ58θη δπΐσοβίο μας (ἴῃ δἰπθηὶ Βηγιοίθ μοὶ Δ 9] οἶκου 
ΤῊ]. 5. 92) ππὰ ψ 6106. ᾿πΒ Θβοη 66. «{π|1π|8 Οὔβαν. Δαβ ]Π]0 ἢ οηῦ- 
τ ]ΟΚΟΙΌ τἀπὰ θοροῦ Παΐ. 8) ον! Ῥγογηοίμθιιβ 415 Ζθιι8, 18 516 
ἴῃ ὩΠΒΟΙῸΠῚ ὐο κα ουβο μθίηθῃ, σου τοίθῃ [θά ν οἷη ΤΠ θοἢΐ, Δ Ό6 1. Ιδάθη 
ΖΡΊΘΙ ἢ. οἷπθ Βομα] 4 ἀπῇ 510}, ἀὰ δἷο ἀθ556106. οἰ πβϑὶ ρ νΔΠΠΘΏΤΊΘΗ. 
Τηάοπη ΡΙοϊηοίΠοι5 ἀθὴὴ Νθηβομθη Ὁ] Παΐθη ΟΥ̓ 165. ὙΘΤΡΊΉΡ Θ᾽ 
510} ἀδάμστοῃ ἀδθ5. ΟΥ αἴθ5 ψΊΘΟ ἄθῃ ὙΥ1Π]6η ἀ65 ζθι5 ἐπαῦ. ΖθΘαϑ 
ΔΌΟΥ Ὀοβίαμα οἰπβϑῖτρ δα βϑίποιη ἰΟΥΠ ] 6 Τἰθο]ίθ, ᾿πάθιη ον αἀἷθ 66]6 
ΑΡΒΙο  ἄἀθα Ῥχοιμθίπθαβ. ΠΟΥ ΠΟ ΚΒ Ομ ἰρῈ 11655. 1)85. δ θβθῃ 468 ΖΘ. 
ΘΥΒΟΠοΪηῦ ΠΟῸἢ πἰοηῦ ἴῃ 56 1Π0} ρᾷηΖθη Ὑ᾽ ΟἸ]Π]ΚΟΠΆ ΘΠ Ποἷ δ, τν16. ΘΓ ἀθ 0} 
ἄον Μοῖνα ὑπα ἄθη ΕὙΠηγθη ὉΠ ΟΡ ΜΟΥΘἢ ππα βοῖηθ Ηθυγβομδίν 
“ΠΟΘ πἰοῃ νο] ]βίβπα!σ ροβιομονυὺ δῦ, Ηδίίθ σ᾽ ἀθ0 ἢ} Διο ἢ πἰοῃῦ νοη 
Απΐδηρ δὴ αἴθ Ηοτυβοπαίν ροΠαῦ, ΒΟ ΠΘΓ 561 Π0 ΠῚ δ δίου ΤΌΠΟΒ σ6- 
Ποσο δ. ΑΙ8 Ζθαβ αἴο ἴῃτη ἀτόμοπάο ϑίῃγ, ἄπτγοῖ Ῥγοηθίμοιβ σ6- 
νγαγηΐ, νουτηϊθάθῃ ἢαίίθ, τπιτ 46 βοῖῃ Ὑ ου Πδ] Π155 Ζὰ ΜοΙτἃ οἷη Δ 6168. 
6 ΔΊΒΒΟΙ 4671 οὐϑίθῃ ΟΠΟΓροβαηρ πὶ ΑρΡΔΙΠΟΤΉΠΟΠ [6 ]]0η. Φοῖσθ ἢ 
ψ16 ΗΙΚού. 1047: 

ὅτι τοι μόρσιμόν ἐστι, τὸ γένοιτ᾽ ἀν 
Διὸς οὐ πάρβατός ἐστιν μεγάλα φρὴν ἀπέραντος 

1) Ζυν {Ππ|ογϑυἐζυιπρ ΒΘῖποὺ ΑΠΒΙΟἢ  ΓἄμΠυίο Βομδιμαμη οἷπο 5[6116 ἃι1ι8 ῬΊδίοϑ 
Ῥγχοίαρογαβ Δῃ ῃ. 9521 Ὁ: Ῥτογηθίμοιϑ --- οη υθη οί ἀθτὰ ΠΡ ϑδίοβ πὰ 6. ΑΙΠΘῺΘ 
αἴθ Ἀυιηβίσ βο ΟΠ ΟΠ Κοὶς (τὴν ἔντεχνον σοφίαν) 58) ἀθη ΕΘΌΘΥ (ἀθ 68. ΜᾺ ἀἢ- 
τη ] 16 Οἤπ6 (85 ἘΘΊΙΟΥ Ζ11 616} Ζιι ΡΟ]ΔΠΡΘΠ) τιΠ6] ΒΟΠΘη]ῖΘ Ὀ6]465 ἄθη ΜΘΏΒΟΠΘΗ. 
50. Ὀ68855 (0Ππ ΠῚ (61 Νίθμβο ἢ αἰθ Ὁ οὐδ μα]ρ κοῖς 5 ΠΘΌΘη, ΔΌΘΥ αἷθ ΡΟ] 50 }6 
ΝΥ δ βῃο! Παίζο δὲ ποῦ; ἄθηη Οἴθθθ Υ οὶ Ζθιβ, ππα Ζὶ α(6Ρ Βαῖρ' 468 Ζ618 Υθ- 
γηοομΐο Ῥχοιηθίποιιβ πἰομύ Ζι ΡΟ] πρθα, Ἰ)00} Ὀθιηου κί Βοῃδιηδπη βρᾶϊον (ΝΌΘΟΙ θη 
γγοῦύ ἄρϑι. Λϑβοῦν 5. Ῥτουηθίμοιιβ ὃ. 99): Τοἢ Πδίίθ αἴθθο Βογααμρ' 80 }} πηζθυ]δϑ- 
56) ΚΟηπ6:), ὙὙ61] γηθῖπθ ΔΥρττη πἰδί οι. δι. ὁππ6 ΡΊ]αΐο γο]]ΠἸτουημιθη. Οὐ παϊρ' ἰδέ. 

8) ἴῃ ἦδν ϑομγ Ὁ, ον ῬγΟμηθίοιιβ 465. ΑθβοΠγ]οδ. δὰ Βονβίοη. (61 ἘΤΔΡΘ 
ἜΡΟΙ β6ῖηθ. ἐπθο]οσ ΒΟ! 6. Βοαουςιο, Μαγρονν 100, 

ΠῚ »- 
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αππᾶ ὅδ Ξ0Ώ1055 ον Εππηθηΐάθη Υ. 1048: 
Ν Ζεὺς ὃ πανόπτας 

οὕτω Μοῖρα τε συγχατέβα, 
6 ἀθηη ὥρουπαιρὺ ἴπ θη Εππηθηϊάθη α16 Μοῖνα τηϊῦ Ζθιβ. ρδη2 ἱτη 
ΕἸΠΚΙΔησ ΘΡΒοΠοἰηῦ. Π αἴθ. ΑὐἰἝαθβθαπηρ α65 ῬΤΟΙ Θ ΠΘι5. δύ νὸν Α]- 
16 Ζι Ὀοδομίθη, Ἃἀ885. 68. 5100 πῇ οἴηθη Καπρί χβοιθη (δίζογη, 
α͵50 ουθη δ τ ἐἰσθη ἀΘρηθΓη, ἤδη 46]0. 9)ὺ (Π) 455 ἀδάπτοι δποὴ ἀ16 Ηδηά- 

ΟἸαηρθυοῖβα (65. Ζοι8 ἀθη (πᾶν δούίοι 461 (ἀγα βδιηϊοῖν νου] ον, δῦ ΒΟΠ 0 ἢ 
{πον Ῥοπηουκύ.) 

Ὅϊ6 Εταρτηθηΐθ 465 ρο]δίθῃ ῬγουηθΊΠΘ.15 51η6 50 Ὀ6βο δ θη, (855 
50; 1646 46 ΔησθσθΌθηθη ΑΠΒΙοἢ θη τὴϊ ἸπΠπθηὴ νουίγαρ, σῖθ ἀθηη 
ΘΟΠδΙμδηη οἴπθη ρο]δίθῃ ΡΤΟΙ οὐ Πο5. σϑαϊοηνοῦ ἢαὺ ἴῃ ΘΙ ΟΠ θτὴ [ΠῚ 
ΠΗ ΚΙΔπρ τὴῖῦ (6 νῸὺη ἰἤτη δι σο5 00] ]}06η ΑΠΒΙΟἢ ὁ οἷπθ νου Π Παρ 
ὙῸΓ 510}. ρϑηΐ, πάθη ῬγοσηθΠθ118. βθῖ ποθὴ ἰγούζίρθη Κἴπηη δαίροθί, 
βοῖπθ Θοθα ἃ οὐκοηπί, σὰ ἀογ ΕἸηΒΙ ἢ ροαπρύ, ἀἀ55 Ζθι5. ΟΠ ΠῸΓ 
στῦββοι ΜΔ, βοημάθυ ΔῈ 0 ἢ ρΥὄββορο ΥΥ οἰ 5Ποι ἰγο51χὺ πη Δ0}} νοη 
ποῦ ΘΟΙΠΡΌΤΟΡ [1606 Ζ1πΔ ΜΘ ΠΒΟΠΘηρ ΒΟ! θοΐθ θυ 10 150, ὑσθ5}8}} 

οἱ ψιὔγαϊσ δύ (85 1ἢτη τὴϊύ Θ᾽ σϑηΖθη 6] 0 ἃ10ῃ Ῥτοιηθίῃθι5. σ6- 
ΟΙΟΗς. ᾶροσθη ΜᾺΓ ΠΘΡΙΠΔΠη (6Γ ΑΠΒ1Ο0η , ῬΡΓΟΙΠΘΙΠΘ8. 561 ΠῸΓ 
ἀ65}.8}}0 σοὶδϑυ. υγ681} Ζοιϑ ἀθπι ἀτομοπάθη 5.726 πἸοἢὐ οηΐροῃθη ΚοΟΠΠΐθ, 

9) ΑΙΒ αοὐὐ πἰνα Ῥιοπηθίμθιιβ π]θάθυ μοῦ ῬοΖϑιοῃποί (Υ. 29, 87, 92, 119), 15 
ΒΟΙΟΠΘΥ ΘΥΒΟΠΟΙπύ Θ᾽ Δ Ππ0 ἢ} ἢ ΟΘαΙρι5 αὐ (οἸοποβ Υ. 84: 

χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔστ᾽, ἔχει δέ νιν 
Σεμνὸς [Ποσειδῶν - ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεός 
Τιτὰν Προμιηϑεὺς 

Αποὴ Ὀοὶ Οδἰα}} (64, 31) οὐβοπϑίηΐ δου Ὁ6] αἀον Ἠοοηζοὶς ἀοὺ ΤΊ Θ 5. πηὰ ἀθ5 Ρβ]θιβ 
ἴῃ ἀδθγ (ἀθβθ] ]βοῃαῖε ον (ἀὐἰίον. ὙΠ] ΑΘβοθγ]ο5. αἴθ ΠΟ Ίβοῃ 6 Πδυβίθι πῆρ θοππἰχί 
μαΐ, ἰδὲ βοῆοπ ἔγΠοΥ δησθαθυαίοί, ΔΌΘΥ ῬτΟΠΊθίῃθιιθ 8 διιοἢ οἷη (οὐ 465 ποι απὶ- 
Β0Π6η. ΟἸα5; ἀδυ θοῦ Ὀοιηθυκῦ ΚΟΘΠΙΥ (ΘΘμἀβοῃγθίθθη ἄδου ἄθη Ῥτοιη. . 16]: 

ῬΡΥΟΙηΘίμθιβ Πα, 50. Ὑ16] ΜῈ Μ]556Π, ΤΠ ἴῃ ΑΚ οἰ σα Π10ἢ) σον ΠΟ Π6. Ὑ  υθἢ- 
γπιηρ᾽ ρΘΠαύ; Ἡ Πρ βίο 15. δύ ἀοὺ ὐξβοῃθ Οὐ] π|8 ἀ6Υ οἰ ηΖὶρθ γ0 6] ΟΠ 6 ΠῚ ΘΠ] Βίθ ἢ 5 
80. Ὑἱ6] Ὀου]οηΐοῦ πῖγαὰ 855 ΜΠ ΠΡΟ βθῖποη ΟΠδγδοίου πἰοηΐ ἴπ Δ 618] βϑῖη ΚΟπηΘη. 
Ἐδπτα οἷπθ ὅἴαπαθ πογαθϑί! ἢ σοη Αἰπθη ΘΓΠΟΡ 5ἴοἢ ππνγοῖς ἀ6Υ ΘΡμθαρτἄμπθη βομαῦ- 
ρθη [ΠῚῸῚ 65 Ἰζορ 5505. αἴθ. ρον Θἰαίίθ. ἀ65. ψυθΙβθο] Ζθη θη ΚΟΙοπο5- Η 108]5. 
ἘΣ ᾿Ἰοίθυίθ 16π6 δι5οθΖθ ηποίθ, πη ἤθθυγ ΠἼ]ΟηΠ6 Τ ρίογογαθ, 6] 016 ἴῃ ἄθιη οτᾶ- 
ΤΉΘΙΚΟΘ, ἀ61ὴ Ζιπηϑοηδὺ ΘΘ]ΘΡΘΠΘΠ ἸΠΠΘΙΠ4]}} τα ΔΒ 6. Π8}0 ἀοΥ ἰδα ηδιιθυη. 510 ἢ 

 ΔΙΒΟΘΠΘΠθη ΤΟΡΙΘΤ ΔΙ ΘΓ Ζιι 6 η ὈΘΥ 6), Ὡϑοὴ 4116 πάθῃ ἀοΥὺ ὟΝ οὐ γϑ- 
ΒΕ ΠΟΙΘη (ΘΒ ΠΥ ἢ γϑυδυ οἰ ού πτιιγᾶθ, αἴθ οἴηθη ἩδαρἐΠ61} ἀ6ὺ αἰβομθη ΕΔΡΥΙΚ- 
Ἰηαπβίγϊθ διιβιηδοηθη. 2. βοπθη ἄθὴη ΟΪΟΠΟ5 τππα ἀθιὴ Ἰζουδιηθῖοβ Ἰὰς αἰ6 ΑΚᾶ- 
αθπη16, ἀθυ ἀθηὴ πγα] θη Ηθγοθ. ΑΚ θπ]05. οὐ. Ἠδκδάθιηοβ ρον ἢ 6 δίῃ τηἱδ 56 η6Ὲ 
Ῥιπίθη, Ρ]αίδηθη ππα Οο] θἄτηθ, πθ]οπθη. Ρ]αίοβ Ἡθίπγοβθη ππᾷ ΠΘΕν ρος 
ΤᾺΣ 4110 Ζοῖίθη ρθη θ σύ μα΄. Π16 αἀτοὶ σθπδηηίοη Οτίθ 5ηα ἀθπη 800} αἴ6 οἰ ἢ ]- 
σ6η (Ἰπιδϑίϑίίθη 465 Ῥγοιηθίῃθιιβ; δι ἄθιη Ἰζοοπος Πδιβίθ ΟΥ 58,» αοἱῦ Εδαρι- 
ἰγᾶρου" (πυρφόρος ϑεός ΟΘ64. 6]. ν. 56); ἴῃ ἀοΥ ΑἸκδθηηΐθ αγ 6 τὴϊύ Αἰμθπθ πηᾶ 
Ἡθρμᾶβίοβ νϑυθητί; 80 ἰἤτθη ΕἸΠΡΆΠΡΟ βίαπα βοίη ΒΔ ἴῃ δἰζου ἢ ΠΟ μθιὴ ΤΎΡΒ 
τὴἱξ ἄθτη ϑίαθθ, ἄθῖὴ Ζ 6 ΟΠθη θυ Ηθυυβο που ἤγ6, ἴῃ ἄον απ, πρῦθῃ ἄθιὰ Ηδθ- 
ῬΠάβίοβ, ΘΙ ΟΠΘῚ 815 1ΠΠΡΌΤΟΙ ΟΟὐέ ἀθηη οὐ ἀδυρθβίθ] τ. [τῇ Ἠδῖηθ 56] 08ὺ ΘΥΠῸ Ὁ 
Ἢ οἴη Βϑίθη. ρθη ΒΟ Π Δ ἜΠ]ΟΠ6ι ΑἸΐαι, νῸΠ ὙΥΘ]ΟΠΘ πὰ. ἃιι5. Δ|Π]8 110} Δ 56] ΠΘ 1 
Ἑδβίθ, ἄθη ῬΊοπιθίῃθοι, Ἃἴ6 Τηηπηρ' ἀ6᾽ ΚΟ τηΪθάθ πα Τορίου 716 ηθη ΟΡ ΐθ 
ἘΔΟΙΚΟ] ποι αι (λαμπαδηδρομία, λαμπαδηφορία) .υἱδ Ζιι οἰπθιη ἴηι 808 αΠ|50ῃΠθη Ἰζογὰ- 
ἸΠΘΊΟ5. ὈΘΗΠα]]ΟΠΘη ΤΉ γΙηΘ δηβίθ το: 65. ρα] [ἄγ αἷο ͵οΠδΐου αἴθ ἀπροχαπαθίβ 
ΔΟΚΟΙ ὈΥΘΠΠ ΘΠ 805. Ζ18] σι ὈΥΪΠΡΌΏ., οἷπ Πιέρ’ γοΠ ΚΒ ἢ Ή]10Π65. Κ'Ρ161, ψ ΘΙ ΟΠ Θη 
"-: ἄρῃ. οἰρθηπ]ομθη ΤΠΟΙΠΘΠμθτ Βᾶγρον ἀπ ΒΎθιηθ σογπ φαδβοιδαίθη, 



᾿ 
88 ΕΒ ΘΕΠΟΒΤΕ ΡΕΟΜΒΤΗΚΌΞΒ. Ὁ 

ΟΠ ΘΓ ΠΟΙ ἄοιη ἰορηον ψ]Οἢ ἀπα Βοἴηθη Παιΐθη 5᾽Πὴ ΟΡ ΘΙ Οἢ το. 
(Πδειμᾶηη, 46 Ῥτοια. Αθβόθυ]οο [ρ5. 1845. Ρ. 11.) [[οογ αἴθ Οδτγ- 
ἀἸΠδ] τὰρθ οὉ Ζθιβ σαοῦθὺ ἄθῃ ῬτΟΙ Θ ΠΘ5. ᾿δδίθ ὉΠ αἴθθοῦ. ΠΔΟΠΠΘΡ 
δοίη (δ ΠοΙ πηηἶβ5. νου πάθίθ, ἀατο 6] Π05. ἀ16 Ηοτβοηαίν ἀθ5. Ζθαβ. 
[ἢν 8116 Ζοἰύ σοβίομοτὺ ατάθ οάθΡ. ΟὉ ππηροκθητύ αἴθ. Ὑοεηἀϊρτηρ 
ἄ65. Οδ θη ἢἶβθθ5. (6 Γιὔϑαπρ' νουδβρίηρ, Μ16 θοὸν (1 11]. 5). 44) 
ΔΏΠΆΠΙη, ΘΟ θθη. πὴ5 α16 Ετασπηθηΐθ Κοῖπο ΑἸβίκι τ: θοῇ. οὉ αἴθ [.ὅ- 
5 πρ ΜΊΔον ὙΥΠΠ]Θὴ ἀ65. Ζθι5. ροβοθδ ἢ, Θ᾽ Δ Π ΓΘ. ὙὙ]Σ ΠΙΟΒΐ, 

Αὐϑ Κ΄. 771 νὔταο τᾶ τηϊύ {Πτϑοῃῦ ΒΟ] 6586 η 4858 ῬΓΟΙ ΘΙ ΠΘῈΒ 
νον ἄθη ὙΥΠΠ]Ο 465 Ζθιβ ροϊῦθὺ σψυγάθ. ἀθηη ἀοτύ τοάθὺ π]ομί 
Ῥιοιηθί πΘ5, ΒΟΠᾳ6γη [0.10 Ἰλαρσθρθη βρυίοις ΚΝ. 255 οἤοὺ [ἅν 5 
Οοροηίμοῖ!. ΥὙΥΙν Πρ σοπθη πιΐϊβϑθη. τηϊν [0 βᾶρθῃ ἣδ᾽ οὐχ ἔτ᾽ εὐ- 
ξύμβλητος ἢ χρησμῳδία (Υ. 175). Ιλαρθροη Βαῦίθ Ῥγοϊηθίμθαβ ἃαΐ 
ἀ16 ἔταρο 465 Ποῦ οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προχείμενον ; τηῖῦ ἀθῃ 
γγοιτίθῃ ροαηύμοτίοῦ οὐχ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν πλὴν ὅταν χείνῳ δοχῇ. Απ- 
ἀοῦθννο ΒΟ τοῦ Γ᾽ [ΓΘῚ ΠΟ δοῖηθ σα κίίηρ6 [βαρ ἀον Μοῖτα Ζὰ. 
(γ. 811.) Μ᾽ οβίρμα!8 {π0|}61}} Καππι Ἰοἢ τα]0}} πἰοἢ ΔηΒΟΠ 6556, ΥΘΠΠ 
οὐ ὃ. 2009 Ροιπουκῦ: ..1)65 ψ]ο Π]οϑίο Μοιηθηῦ σουνϑῃτέ πη5. αἷο ΘΓ Π8}- 

,ἴοπο Τταρδαΐο. ἀἄοηη ΡτΟΙΘίΠθ5. οἱθθῦ Ποὺ Κὰρ ἀπ ἀθα ]ο) ἀἴο 
Βοαϊησαπσοῦ 8, πηΐΟΙ ἄθπθη βθίηθ Βοίγοιππρ πη βοῖηθ Ὑ Θυβο παρ 
τη Ζοιβ. οὐ Ὁ] σθη τα.“ Οἴπροη ἀθηη αἷθ6 ψ]θάου ΠΟ] θη ΥΝ οἰδϑἃ- 
ΘΙΠΡΟΩ 0 ἄθιη ϑίαγχο (65 Ζθι5 ἴῃ Π [Παρ (Γ΄. τ56, 920, 999 
τι. 40, 958.) Αὐὸν οἴη ρθη ρο5. ΖΘαρ Ἶ85 δῦ 1 ΠΟΌΘΓΟΡ Ζο]0 
δαϊροία πάθη ΨΟΓάΘΠ, ἃ1|8. ἄθτὴ ΠοΡγο ρον 455 ῬΓΟΙΠΘΙΠΘΙΙΒ ΜΟΥ ΒΘΙΠΘΙ 
[,μὄϑιιηρ' βοῖημο ΥΥ οἰββαριιηρ νοη 510) σὰ0, οὶ ΡἈΠοάθιησΒ ἴθορ αἴθ. 
Ἐνδτηταϊρτοῖυ ((οιηρονῦ 1,ο᾽ρχὶρ Τοαθπηον 1860) ἰ65θὴ σὶρ: χαὶ τὸν 
Προμηϑέα λύεσϑαί φησιν Αἰσχύλος, ὅτι τὸ λόγιον ἐμήνυσε τὸ περὶ 
Θέτιδος ὡς χρεὼν εἴη τὸν ἐξ αὐτῆς γεννηϑέντα χρείττω χαταστῆναι τὸν 
(τοῦ ἢ) πατρὸς: ὅϑεν χαὶ ϑνητῷ συνοιχίζουσιν αὐτὴν ἀνδρὶ. 

[λον ΒοΠ αι ρ] αἴ 485. σοϊδβίοη. του οί Π 6115. Ὑγ81 ΨΘΥΒΟΠΙΘ4Θη νῸΣ 
ἄοπὶ (65. σοίοββοϊίοη. ψῖθ ἰὼ Δπ0 ἢ) ἀα5. ΘΟ  ββϑίθοῖς (ον Οτοϑίῖο, αἴθ 
Βαπποπίάθη, ἴῃ ΠοΙρῺΪ ἀπα Αὐμθη 5ρ1610, νϑμτοη 416 Ηδπαϊπηρ ἄθυ. 
ΟἸοορμοθοη ἴθ ΔΥΡΟΪ5. νῸΡ 510. ροῦ, Ρτοιηθῦῃθι5. γᾶ} ΠδΟἢ ν]θ] θη, 
νίθ θη ΦΔητοη ἃ. Καικαβοβ ίθο 8η5 [οἢὉ ρο κοι Πθη., ΜΜ|16 68 
ΠΘΡΙηΟ5. νου πουροβαοί Πδῖο. ΜΊΌΠ]ΟΡν 6116 νάγθη αἰ ΤΊαηθη ΔῈ5 ἤρθη 
ΒΉ5561η φρο] 5.11); 10 ὑχὺ νΘΙ]]ΟΒΒΘη. 516. ἴῃγ6. ΠΘΘη [26 ᾿Θη50 105. (05. 

10) ΝΥ οϑίρ μαι ἰδὲ πάτον ΑΠΒΙΟΠν ΘΠ οὐ 5). 210 Ὀθπιθυκῦ: 1)}190 Ε5561η ψ6Γ- 
θη ἰθπι 568. σθροη θη ΜΥΉΠ]Π6. 65 Ζθιι5 ἈΡΘΘΠΟΙΉΠη61 νογίθη, ΑΒΜ ΟΝ 5. 218, 
918: Πῖο Βοίποιπηρ ἰδύ ροσθη θη ΔΝ Ί]οη. (65. ζθιι5. ΘΘΒΟΠΘΠΘΗ, 

11) Βοὶ Ποιηοι ὈΪθῖθθα 5ἷθ ἰπ) Ταγίατοβ (6]. ΠῚ, 419. ΧΙΥ, 278, Ἡγιηη. 
π᾿ ΑΡ0]]. 85 54.) Τατοῖ αἴθβο {Π ]]ατπηρ (05. Μγίμιι5. πιράθ ἀἷο ἄν 6] οι ἰῃ 
ἄθια ὙϑυΠγοη 65. Ζθιιβ ρθρθη ἰθἷι γαΐοι ἰὰρ' τη γ6]0 0. ΘΟ ΥΪ85. ΠΙΟ ἢ Ὀ]ΟΒ5. 61 
ΕΥϊπη θη. ΒΘ ΑΘΒΟΠΎ]Ὸ5. δα 161 ρου] ἰονί, [ἢ θη. Εὐπηθηϊάθη 5016 1} ον Π ον 
δῖ ἀἴθ56 1106. ταγ ΠΟ] ορΊβοΠ6. ΤΠ αίβαομθ ἃῃ. [)Ὸ} ΟΠον βαρὺ χιὶ ΑΡΟΙΪο: 

πατρὸς προτιμᾷ “Ζεὺς μόρον τῷ σῷ λόγῳ" 
αὐτὸς δ᾽ ἔδησε πατέρα πρεσβύτην ἱκρόνον. 
πῶς ταῦτα τούτοις οὐχ ἐναντίως λέγεις; 

ὑμᾷς δ᾽ ἀκούειν ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
ΜΟΥ ΑΡΟ]0 οὐ οογί: 
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ΟἰΚοδποβ, ππὶ ἰἤτθη ἡ ουσδη ἀ θ ἢ. σὰ Ροϑαοῆθη. [ἢτο ΕἸ ηρδηρθδηδρᾶβίθ 
ΒΠ6 Π5 γῸὴ ΑΥτίδῃ (πὶ ῬοΡῖρΙα5 ΡΟΠΕ Πχὶπὶ οὰρ. 14) ΘΓ ἢ δ (θη: 

“Ἥχομεν -- 1 
τοὺς σοὺς ἀὕϑλους τούςδε, Προμηϑεῦ, ' 
δεσμοῦ τε πάϑος τόδ᾽ ἐποψόμενοι. ; 3 

αιδα οὐ ζᾶ ]6ῃ 8516 6] 0Πη6. [πα 6 516. ἀπτοΖορθῃ 
φοινιχόπεδον τ᾽ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν ἷ 
χεῦμα ϑαλάσσης 
χαλχοχέραυνόν τε παρ᾽ ᾿ὠχεανῷ 
λίμναν παντοτρόφον Αἰϑιόπων. 
ἵν᾽ ὁ παντόπτας Ἥλιος αἰεὶ ὃ 
χρῶτ᾽ ἀϑάνατον χάματόν ὃ᾽ ἵππων 
ϑερμαῖς ὕδατος 
μαλαχοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 
Τῇ υὲν δίδυμον χϑονὸς Εὐρώπης Ι 
ἔγαν ἠδ᾽ ᾿Ασίας τέρμονα φᾶσιν. 

Ὀ16. Ἰούχίθῃ θϑιάθη ἴουβθ 5 πα δο ἢ) νοὴ Αὐτίδη (1. ὁ.) θυ Πα] θη, 
(5. τη] 0016 γ6 Εταρτηθηῦ [Πρ ϑίγαρο 1, ρ. 99. δῃ. --- φοινιχόπεδον Ὀ6- 
“θην 510ῆ. ψῖθ Πϑυηδηη ἃ118 ἀθὴη (Θορτρῃθη ίορηδπιβ. νυ ΖΔη 15 
ἘΠΙΘΡ Ἔρυϑρά ΠΔΟΠ  οἰβί, ποῦ δῇ α16. ΜΘ ΟΡ βου Πἄομθ. βοπάθγῃ δαΐ 
(5. ἀἴθ5θ!θ δἰ πβοῃ] 6556 146 Δίθοι. [λα8 υρ!Ποίοη χαλχοχέραυνον γ. ὃ 
ἰδὲ γουάοῦρί. Ηθγιηδηη γουπα μοίθ χαλχομάραυγον, ΠΟΙΠΘ χιλιόχρου- 
νον, 61] χαλχοστέροπον. ΊΘΒΟΙΘΥ ἄπαοτί χειλιχόχρουνόν τε παρ᾽ ᾿ῶχεα- 
νοῦ ----. ἹΠπ0ῸΠ “6 Αἰδϑιόπων 415 νοῦ Ὠχεανοῦ ἀρμῆποὶο [ἀ5ϑύ, Ζαπι 
ΟΚθαμο5 δύ παντοτρόφος οἷ'η ρββθηο5. Βοϊ νοῦ. νἀ πτουα πο μ 5. ἀα- 
γυπ. Του] οἰοτῦ ἰδ ἀἀ85 οἷη ὅθθ ἄθὴ Αϑίμῃίοροη Ναῆλπηρ σον ϑηγὺ 
ἢαθ6. (Ὺ. ΘΒ 6 16 ῦ. οὔϑουναίοποα ἴῃ ΤΠΘοσοῃϊαπὶ Ἠθοιοάθαιῃη (οὐ- 
πηρὰθ 1863. ραρ. 10.) 1)ὰ8 Δαἠθοί[νὰτη ἐρτοίάκδυνθεὶ 1δὺ σορι! οί 
10 εἱλικοειδής ππὰ εἰλιχόμορφος, ἀπτο Ζαβατη πη ηβοίζαηρ τηϊῦ χρου- 
νός, ψᾶ58. ΜΊΒῸ πηγή; ρουμαιρὺ (ἀουγᾶββθοσ ᾿δζθίομη οί, Εἰλίσσεσϑαι 
ΠΡ ἴτη οἰρθη θη Θ΄ηηθ νοη ΕΠ ἄβϑθη ροῦγδθοηῦ, ὙΊΘΒο] ον ̓ δϑϑὺ 
ἀδΒ]ηρ  β[6110, οὉ ἀθν ΠΙοἢἴον τὸν εἰλισσόμενον περὶ χϑόνα οὐἴοι τὸν ὃδι- 
γήεντα ροιμηθίηῦ ἢδῦθ, ψ]6 μοὶ Ηοηον (ΟΘἀ. Χ, ν. 511) ἀν ΟἸκθᾶποβ 
βαϑυδίνης σοπαπηῦ γα. 

Πθαγαῦ! βο ] θυ Ργοπηθίμοιβ βϑῖηθ ούχίρο Προ; νγὰ5. ΠΘΙΙΠΘΒ 
νΟΓΠουροβασὺ Ὠαίίθ, σὰν ἴῃ [ὑγΓ[Ὰ]Π]Πππρ σοσδησθη. ὥοίηθ Ὑγοτίθ βἰηά 
15. ἴῃ (6. Ποθογβθίσαῃσ ΟἸΟΘΓΟΒ. ογῃαἰίθπ, (7 π80. Π], 10.) 

ΤΊ ηπΤὴ ΒΟΒΟΪΟ8, Β0οῖα, ΠΟΒΙΓΙ ΒΔΠΡΈΏΙΪ5, 1 
θοπογαΐα ὕοο]ο, δάβριοῖίο το σαί ΠΏ ΔΒΡΘΓΙΒ 
ν] Οὐ 116 5αχ᾽8, ΠΆΥΘΙῚ τπὖ ΠΟΡΓΙΒΟΠΟ ἰτοϑίο 
ποοίοηη ρᾶνθηΐοβ {π14] δαποοίπηὐ ἡδνῖζαθ 

ᾧ “παντομισῇ χνώδαλα, στύγη ϑεῶν, 
πέδας μὲν ἂν λύσειεν " ἔστι τοῦδ᾽ ἄχος 

καὶ κάρτα πολλὴ μηχανὴ σωτήριος 86. 
Αποὴ ῬΙπαδγ, 465 ΑΘΘΟΠΎ]Ο5. ΡΊΌΒΒ5ΘΙ ΖΘ Γρθηοσ56, ὈοΖίθην 5106}: ποτα (ΡΥ, ἸΥ͂, 
018), ππα ἅποἢ ἀθιηὴ Ηδϑίοα ἰδύ αἴθϑο ΜΙ] ἀθυαηο αἰΐθυ ὅασο πἰοῃ πη καηπί, αἀἃ Βοὶ 
ἴμπι Κιόποθ ρου αἴθ Ηθτοθη 465 Υἱογίθῃ Ῥ͵ Ια] ουα ἀπ ἀθη [Πβ6]Π (Γ᾽ ΘΘΠΡΘη 
Βοττβουί, (Ορρ. οὐ ἀἴ65 169, ΘΙ οκου ΤῊ]. Ρ. ϑ88. ΚΊαιβοη [Π60]. ΑΘΒ0ῃ, Ρ. 48, 152.) 



ἘΨΕΥ  ψΝΥ ΌΥΝ σύ στ- --- 

90 ΕΝ ΘΕΤΟΒΤΕ ΡΒΕΟΜΕΤΗΒΌΞΒ. 

Βα ἢ] 5 τη6 510 ᾿πῆχ|ῦ ΦαρρΡ]ἴου, ἀφ Τὴ) 
ΔΦονίβαιθ πασηθῃ ΜΆ]ΟΙΡο. δάβοϊν!ῦ ΠΊΔΠ118, 
ἢο5. 1110 σα Π605 [δυτσα ΟΥ 1611 ᾿ΠΒΘΓΘΉΒ 
ῬΟΙΤΟΡΙΟ δυῦδ: απἃ ΤΉΪΒΟΙ 501] ΥΠ]1ἃ 
ἰγδηθυ θυ Τα 8. ΟΔΒΌΙΠ] ἢοὸ ΠΤ ΔΡΌΤΩ ἸΠ00]0. 
Ἰᾶτὴ [ρου ϊο 16 4αοαπθ {πποϑίο α16 10 
{γδύ: δα νοϊαία δά ηοῖβ ἰΙΔΟΘΓΆ 5. ἸΠΡῚΠΡῈΒ 
«οΥν15. ϑαΐθ!]ο5. ραϑίαᾳ. αἸ]Δηϊαῦ ἴθγο. 
ἔπτη ἰΘΟῸΤΘ ΟΡΙΠΊΟ ἴατία οὐ βαὐϊαΐα ἃ α Τὴ 
ΟἸΔΗΡΌΤΘΙΩ [πα ]ῦ ναβύαμι οὐ 500] 116. ἃ ΟΪΔ 5 
Ρπηδΐα, οι ποδία δά α]αῦ ΒΔ, ρΡΈ ΠΟΘΙ. 1ὅ 
40ΠῚ ΨΘΙῸ 8651 ΤΟΠΟΥἰΠῚ οϑῦ ἸΘΟΌΤ, 
ὑπ ΠῚ ΤΌΓΒΌΙΩ ἰδθίτοθ ἃν 56 δὰ ραβίιβ τϑίουί. 
810 ἤδη0 ΟὨδίοαθιη τηδοϑ.] ογποϊαπ5. 810. 
αιδθ ΤΠ16 ῬΘΙΘΠΠΪ ὙἱγοΙ [οθαδὺ τη βου. 
ΠδΙΉ616, τπὖῦ ν᾽ ἀο15, γ1Π0}158. οοηϑύγ οὐ5. ΦΟΥ]5 20 
ΔΙΌΘΙΘ ΠΘΩΘῸ ΟἸΓΔΠ ΨΟΪ]ΟΓΘΙῺ ἃ ΡΘΟΐΟΓΘ. 
510 116 0856 ν᾽ ἀπ8 ρθϑίθϑ θχοῖρῖο ΔΗΧΙΔΒ, 
ὉΙΏΟΓΘ ΠΟ 5. (ΘΓ ΔΠΟῸΪΓΘΠΒ. Π18}}: 
564 Ισηρο ἃ ἰοίο ΠΙΔΪΠ6. ΒΡ 6|10} «ον ]8, 
αἴᾳφαθ πᾶθο γούπβία 5860115. ρ]οιηουαία ΠΟΥΡΙΪ5 2ὅ 
Ἰποῦοα οἸδ468 ποβύγο Ἰηῇχϑ, δύ ΘΟΡρΡΟΙΪ, 
6. ατὸ ᾿Ιασαίαθ 50115 ἅγάογο ϑχοϊἀαηῦ 
συζίαθ ααδθ βᾶχα δδβία πο 1η5011ηὺ Οδποδϑὶ. 

ν. ὃ- 4, 80. Ποίβϑὺ ἀ6ν σάβϑοπάθ Ἠογακ]ο5. μοὶ αΓΙρ1 4685 ν. 1094 
δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὥρμισμένος ππὰ αἰ Απαγομηθᾶα ποηηὺ ῬΘΥΙΒΘῈΒ 
παρϑένον ϑεοῖς ὁμοίαν, ναῦν ὅπως ὡρμισμένην. "61 ΑὐἸδίορ μη 68 Τ ΏΘβιη. 
1105. πδοὸ ἀθιη οραηρ 465 υτὶρΙ 405. Ζα Υ΄. 6 νρὶ]. Υ. 616 υῃ- 
5665 δίθοκβ. ΚὟ΄. 16 δαάυϊαῦ ἀἀ85. φυ] ἢ 806. προσσαίνει,. ΜΌΓΡΌΘΙ 
ΤΠΘ ἢ} σὰ Υ. 898. 

Ὀΐο Βθχσηππρ ἀ65. Ῥτουηθίμθιιβ ᾿ἰδύ οἷηθ βρη ἃΠ6ΘΓΘ ΘΟ ΟΓΘΠ: 
ον Ττοίζ ἄθῃ 6Γ βϑίποῃ [ἰάθη δηἰρορθηβοίχίθ 1ϑὺ ρθΌΤΟΟΠΘη., ἃ ΘΓ 
βϑῃηῦ 510ῃ ἢ80}) ἀοὴ Τοάθ. ψ||6 ΘΠ 6Π1815 ἴο. νᾶῃγοπα οὐ {ΠΟ δαΐ 
βοΐηθ [Ππβ[ου ΠΟ Ὠ κοὶύ ἰγούχίθ. (Ρτοιη. ν. 1058. Υ. 752, 9858. 54.}12) 
Ὁῖ6 Απράθοθη ἴῃ Υ. 10 8ρ. βἰπα [γ᾿ αἴθ Αὐβίθραηθρ 465 πανήμερος ἴῃ 
Υ. 1024 ἀθ5 σοίθδβϑιίθῃ Ῥγομηθίμθιβ νο ΟΠ  Ἰρ κοῦ. Αἀοἢ ἰδ ἀθ. 
Τ]χηρίαπα 4685 ἀου ΑΘ]ΟΓ 4116 ἀγοὶ Γαρο ουβοποῖηῦ δο ἢ βοηδϑὺ Ὀθ80}- 
[ρηβγοτῃ. ΑΘΒΟΠΥ]05 Παί, αἴθ Ῥαϊη (5. 291) Ῥοπηουεῦ, βοίπϑῃ ζαηϑύ- 
5 Π ΔΌΟΙ ἴῃ αἴθ ΡΠ πα ππρ Ὀοννᾶῃγῦ; 850 Ὀγ 6 ΘΓ ΠῸῚ ἀον ΡῃδΔη- 
ἰδϑῖθ 45] ηῖρο νουχα 0 η 88 ἀθη Αὐρθη ἴῸγπ6 Ὁ] ΘΙ θ6 801106. 0 
νου θ᾽ θη 68 αἴθ αἰΐθη Τταρί κου οἰηθη Νίογα νοῦ ἄθῃ ἀπρθη ἀ6. Ζα- 
ΒΟΠΔΊΙΘΙ ΜΟΙ 510} φΌΠ6Πη Ζὰ ἰάββθη. [ΘὈΌΓ]ρΡῸΠ5 χοῖρὺ Υ. 26, ἀ858 αἴθ 
Μοιβο ἃν αηρ ἀοΡ Θίγαίθ πἰοῃῦ οὐδ νὺῦ Καλχοπὶ οἰ ησθίγθίθη ΜΆ]. 

12) ὙΥῚ8 5:0} Υ. 24 ἀθ5. Ἐσδριηθηΐβ μλϊύ ἄθυ ΑΘαββουιηρ ἀ65 Ῥτοιηθίῃ 6.8 Υ. 758 
γοτίγᾶρί, ἰδὺ συ ῃβο] μα, ΙῸἢ Οἱπ βοηθοί οἷπο {Ππροπδυίρ τοῖν ἴῃ ἀθὺ {ΠΘὈΘ Βθύζαηρ: 
ΟἿΘΘΙΟΒ ΔΗΖΙΙΠΘΏΙΩΘΙ, αἰ ἢ ΜΘΙΟΠΘ. δὴ αἴ 5.61160 ἀοΥ Νοῖγα 8. ΠΌΠΊΘῺ «{ΟΥ18. {γᾶΐ, 
1.488. αἰθ ΑἸίθῃ 5601 ἴγθὶ βογβοίζίοῃ, ἰδ 1ὰ Ὀοκδηηί, 

κου μανῷ 



ΒΕ ΟΕ ΟΘΤΕῈ ΡΕΟΜΕΤΗΒΌΞ. 91: 

ΠΑἸΕῸ Ιμϑδὺ βοῇ ἀδναιβ Κοίῃ Ατρυσηθηῦ ρορθη α16 Απηδῆτη6 ἀ6᾽ ὅ51η- 
ποβϑπαθιαπρ Ὀοὶ Ζθι15 Θηἐπθἤτηθη. Μ|6Ὺ ΟἶΒαΓ ἴῃ ἀ6γ Ζ6 [50 ηγ 1 [ὔν 

ΑἸ ΟΥ ΠΤ 5 ἸΒβθηβομα 1846, 5. 908 ππᾶ ἴπ ὅ6Γ ϑ' Ομ 946 ν ΡῬτο- 
τηρίΠθιι5 405. Αθβϑοηγ!οβ 5. 96. Ροιηογκὺ ἢδί, 

Π)485 ἅποὸ δα δ ἀοὺ ΒΠπη6. δυβοῃϊθῃ ὑπ τη ἀθηη 0 Πη6 
τοάοίθ. παὺ Ιου ἀδιᾶιιθ ΘΘΒΟΠ]ΌΘ56η (85 Αἴθβο ΝΆΤΩΘ ἴῃ (61 
ΔΙΓθ ἢ ῬΘΙΒΟΠΘΗΥΘΡΖΘΙΟΙἾ558 ὙῸΓ ἄθ Πρ. δεσμώτης φο 656 η ψ]ρα, ἀ00ἢ 
Ἰδὺ ἀἸΟΒΘΥ ΘΠ] 1158. ΒΘΗΥ πΠ516Π6..19) 

γγα5 ΡῬτοιηθίμοιιβ νογαπβροβαρὺ μαίίθ, (455 ΗΠ ΡᾶΚΙ65, 46 ϑριῦδδ8- 
Ἰὴρ ἀο᾽ ἴο 8115 46πὶ αΓΘΙ ΖΘ ηΐθη ΘΒ ]θομΐθ σὰ 1ῃΤὴ ΚΟΙΊΤΊΘΗ Ὑγ6Τθ, 
ΟἿηΡ ὙῸΓ ἀθη Απρθη ἦοΥ ζΖαβοθδθον ἴῃ ΕΥ ΓΠᾺΠ]ὰηρ. [Ι͂ἢ ἄθιη ἀοβργᾶοῃθ 
τηῖύ ἀἴθβοπη ΠΘΙῸΒ, Ὑ6]ΟΠ65. ἄθηὴ (οβργᾶομθ τὴϊῦ ἀοΓ 10 Θη βρτοοῃθῃ 
Ζὰ Βάῦοη βοῃοιηὔ, οὐζα ἢ] 6 Ῥτοιηθίῃοι5. ν]6]] 61οὐ, ἀ855. ΘΓ 510 δρθη- 
[4115 ἂπὶ 4885 Μθηβο θη ρΘβ 6 ἢ νογαϊθηὺ σϑιηδοῃῦ δύο: ἀγα [Ὰἢ- 
ΤῸ αἴθ ΤΙΠΊΘίο 6] 0Π6 Ρ]αἰδγοῃ, οἢπθ ἀθη Ναπιθῃ 468 ϑύζοκοβ σὰ 
ΠΘΠΠΘΙ, (61) ΑΘΒΟΠΎ]05 ΖΒ το ὑ:14) 

ἵππων ὄνων τ᾽ ὀχεῖα χαὶ ταύρων γονὰς 
δοὺς ἀντίδουλα χαὶ πόνων ἐχδέχτορα. 

ῬΌΤΟΪ. ΔΏΘΘΠΉ]Π10Π6 ΕΤαρτηθηίθ θοχοαρὺ ἰϑὺ 416 ΤἼδίβαοῃθ 4858. δ᾽ ἴῃ 
ὕθοι ἀἴ16 Πρυσθη Γι ἄπαον. Ὑ6 1016. οὐ δαΐ ον Εδηνὺ σὰ ἀθη Ηοβρονῖ- 
ἄθῃ Ζὶ ἀπγο δηάοτη Παΐίο. σοηδι πη οι] οίθ. ϑοίηθη ὙΥ̓Θρ 5011{6 
6 Ζ Ἃ0η ΠΥΡΘΙΡΟΓΘΙβΟΠΘη ΒΟΙΡΘῚ ΠΘὨΠΊ6η, Μ)Ὸ αἴθ ΘῈ6110η 468 56 
ὙγΆΤ6η :15) Δ 0} σὰ ἀθη (Δ ΘΓ, οἰπθηι βου Πμθηβίδιησηθ τῇ]] ον 5 ἴτ{6, 
501106. 6 ΘΘΙΔΏρΘΗ. 

Εὐϑεῖαν ἕρπε τήνδε" χαὶ πρώτιστα μὲν 
Βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς, ἵν᾽ εὐλαβοῦ 
βρόμον χαταιγίζεντα, υ»ἡ σ᾽ ἀναρπάσῃ 
δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω.10) 

Ἔπειτα δ᾽ ἥξεις δῆμον ἐνδιχώτατον 
βροτῶν ἁπάντων χαὶ φιλοξενώτατον, 
Γαβίους, ἵν᾿ οὔτ᾽ ἄροτρον οὔτε γατόμος 
τέμνει δίχελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ᾽ αὐτοσπόροι 
γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. 

19) Υεπῖρε Ηδηα βου θη ΠᾶΡῸη ἄθη Ναηηθη ον ὔδ, αἴ6 Αὐϑσᾶθο 465 Βο- 
ὈοΥίΘΙ 5 θη ὅ65 Ηρυακίοβ, αἷθ ΑἸάΐπα μαὶ Ὀοϊ4θ Ναίῆθῃ, Π 165 ἢΠδὺ τπᾶη αἰδΓδτΙβ 
οΥΠἃτί 4855 ἴῃ Θ΄ Π6. αἰίθη Ηδπ βοἢγΠ , τυ] 0ῃ 6. ἀπο ἀ6η ρο]δβίθη ῬΥΟπηθίῃθι5. Θηΐ- 
Βἴο!, Ζαρ]θῖοἢ αἴθ Πδπ 6] πάθη Ῥουβόπθη θά θν ϑἰἄοκο δ σθΖθίομποί σΘ ΘΒ. 5616Π, 
ΔΌΘΥ 65 Κοηπίθ αἷθ5. ΔιῸ ἢ 8118 ΘΙ ΠΟΥ [ΠΠ Δ] 5 ηραθθ. ΘΙ ά6ὺ ϑίζοκο ΠουγΠγΘη, ἱπ Μγ6]- 
ΟἾΘΙ 0 ἢ (6 ] Προ ΡΘΥΒΟΠΘῚ ΟΥ̓ ΠπΡ. ΔΤΘη 6 10η6. ἀ6Υ ΠΙΟΘ θυ ἴῃ ου]δαΐ αθᾺ 
ϑύζοκθ 415. το ἄθὴ ΘΒ ΙΟΚβα]θη 465 Ῥυοιηθίμθιβ νουθαπάθη οὐ μπί παίίθο, (Ηθι- 
ΤΠΔΠΠ ἴῃ 6 ΑΡΠΔΠαΙαησ 46 Αθβοῃ. Ῥτοιη. βοπιῖο οραβο, ΓΥ, 2560.) 

14) ΡΙαΐ, (6 ουίαηα 8, Ρ. 98 Ὁ. ἀ8 5011, δηϊτη. 7, 60, ρ. 964, Ε΄ ΡΟΥΡΏΥΥ. 
Ὧ6 δὐδί. ΠῚ, 18, ρ. 257. οἵ, Ῥτομι. 4θὅ. 

16) 500]. δα ΑΡΟ]]ΟΠΙ ΒΠΟαΐ Αὐσοῃ, ΓΥ͂, 284 τὸν ἤΙστρον φησὶν ἐχ τῶν “Ἵπερ- 
βορέων καταφέρεσϑαι καὶ τῶν Ῥιπαίων ὀρῶν. οὕτω δὲ εἶπεν ἀχολουϑῶν Αἰσχύλῳ 
ἐν λυομένῳ Πδομηϑεῖ λέγοντι τοῦτο. “ἡὍ 
ς΄ 16) Βεὶ (δἸοπὰβ οοτηη. δὲ Ηϊρροοταί. Ερίἀθηη. Ἱ νο]. Υ ρ. 464, ἃ0ον πτ- 
ἘΠ ΓΉΠΟἢ ἃπι5. ἄθηη ροίθββοι θη. ῬΥοΙηΘΠΘι5: ϑΟΠδιηδηη ἢδὺ ἀαγαι δι ΠΟΥ ΠῚ 06- 

ΟἸπδομί (85 ἀαγο τήνδε (46Υ ΑἸΐληρ Θἴ ΠΟ. Ποἶδθ ὈΘΖθίομποθί γα, ᾿ 
“ἢ 

αν συ» 4. 

ἀφυο ον οντασὴδ συνοίξυσν,. τ κοὐ ὐποιυόοφιανον ὐὐ τσ ονοο σον σοπμδνπρκοὺν,.»». 

πειεποϑύξιρον ϑοσοσ 25»: ὁπ τιν α- τ 
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᾿Αλλ ἱππάχης βρωτῆρες εὔνομοι Σκχύϑαι. 
[)65 Βτδρτηθηῦ νοὴ ἔπειτα 015 βροτοῖς 5ἰθῃύ μοὶ βίβθρῃ. ΒΥΖ. πίοι 

Αβιοι. Παγαπί θοχιθη 510}. ἅ0}} ἀθγ ϑομο αδὲ χὰ Ηρα. 1]. 18. 6. 
1)λὰ8. [Ὀ]σοπάθ Εταριηθηῦ ἰιὰΐ ϑέγαρο ὙΠ, ρ. 800. οὔπθ Αηρᾷθθ 65 
Θμΐοικοθ, ᾶβ5 ἀΆ556 106. Ηἰθγμΐη σοηδιύ, σθην πἰοῃς ΠῸΓ 805 Θ΄ 6 ᾿ο- 
Τ]ΘΤΊΒΟΠΘη ἴθ ]]16. ΠΟΡγΟΥ, γῸ τηϊὐ ἄθη Αὐίδγπ αἷθ “Ἱππηυολγοί νοθαη- 
ἀοη ψ γάθη (ἀγαυῶν Ππαημοληῶν γλαχτοφάγων ᾿Αβίωντε δικαιοτάτων 
ἀνϑρώπων). Β0η66Γ 81010}} Δ Η]ρροοναίος. Ὧ(6 δὃνθ Ἰοοῖβ᾽ οὐ δα 015 
Ρ. 291: χεῖται γὰρ (μ ἅμ 0 ἢ ΒΟΥ ΓΒ ]0η) ὕπ᾽ αὐταῖς ταῖς ἄρχτοις χαὶ 
τοῖς ὄρεσι τοῖς “Ῥιπαίοις, ὅϑεν ὁ βορέης πνέει Πα ἰπ1ΓΖ ΨΟΓΠΘΙΡ αὐτοὶ 
ὃὲ ἐσθίουσι χρέα ἑφϑὰ χαὶ πίνουσι γάλα ἵππων χαὶ ἱππάχην τρώγουσι" 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τυρὸς ἵππων. 

Αἴ αἴθ δ θ]ον 5ρ16 10 ἀπορ ΑἸΠθηθ ἴῃ ἄθη Εππηθηϊάθη 8η (Υ͂. 703) 
ΜῸ 5186. Ἃ(θη Ατρορᾶρ οἰπϑοίχί τη ἤθη Ὑογίθῃ: 

τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἔνδιχον σέβας 
ἔρυμά τε χώρας χαὶ πόλεως σωτήριον 
ἔχοιτ᾽ ἂν οἷον οὔτις “ἀνθρώπων ἔχει, 
οὔτ᾽ ἐν Σχύϑαισιν οὔτε [Πέλοπος ἐν τόποις. 

Αὐοὴ 45 ΑΡθηΐθιοῦ τηϊῦὺ ἄθὴ [ἰσγοση ψατάθ θο τί. 
Ἥξεις δὲ Λιγύων Ξίς ἀτάρβητον στρατὸν, 
ἔνϑ᾽ οὐ μάχης; σάφ᾽ οἶδα, χαὶ ϑοῦρός περ ὧν, 
μέμψει" πέπρωται. “γάρ σε χαὶ βέ λὴ λιπεῖν 
ἐνταῦϑ᾽ " ἑλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐχ γαίας λίϑον 
ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλϑαχός. 
ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντά σ᾽ ὃ Ζεὺς οἰχτερεῖ, 

ἔλην δ᾽ ὑποσχὼν γιφάδι γογγύλων πέτρων 
όσχιον ϑήσει. χϑόν᾽ οἷς ἄπουτα σὺ 
: ὧν διώσει ῥαδίως Λίγυν στρατόν. 

Ῥίο5. Ἐγασιποηΐ Παὺ ϑέγαθο (Υ, 188). ΜΥΊΘ ἃι8 ϑίγαθοβ Αηρᾶ- 
θη ΠΟΓΨΟΓρΟΙΙ, [ἀπ ἄον Καμηρῇ ταϊῦ ἄθη ΓΠἰργογη δα ἄθπι Ζαρθ ρο- 
Θ6ηὴ (θύγοποθ Οἰαίί. 

9. παρίο 416 Ζο]τ, ἴῃ γγ ΙοΠον ἀθν ΑᾺ 6. σαν κθσίθ, 06. 211 
Ἰούχίοη. 410. ἀθπη Ἠδγαϊτ] 5. οἰγθοϊία πὴ πίοᾶον τηϊῦ ἤθη Ὑογίθη: 

᾿Αγρεὺς δ᾽ ̓ Απόλλων ὀρθὸν ἰϑύνοι βέλ. ος. 
(ΡΙαΐατοι. Απηδίον. 14. { τ Χ(7, Ἰλ ΟΣ 5 ᾿Ηραχλῆς ἕτερον ϑεὸν παρα- 
χαλεῖ μέλλων ἐπὶ τὸν; ὄρνιν αἴρεσϑαι τὸ τόξον, ὡς Αἰσχύλος φησίν" 
᾿Αγρεὺς;: .... 

ἂν ἀθῃ πνοϊζογθη Ὑ οὐ] 465 δυο οθ Πάθθη ]Γ Κοῖπθη ΑπΠδὶῦ 
αἀατο ΕΤαρΙοηΐ : Π1| αἷ6. Δ θη ἨριΆΚ]65 ρου οίθη γγογίθ ἐχϑροῦ 
πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέχνον 51η4 τιπ5 Πο.]]οἰονί. 17) 

ΠΙορο γον βομοίηθῃ ἀαγασ! Πϊησιιἀθαΐθη 4855 αἷθ ΒΘ η ἀβομα 
ΦΊΒΟΠοη Ζθυ5. ππι ῬτοΙ οὐ ἤοιι5. ΠΟ πἰ ἢ δα !σϑ ΠΟ θη ᾿ἰβῦ, ἀοοἢ ἰδ 
Ο5. ΠΏΠΊΘΙ ἢ] ΤῊ 5510} ἃπ5. Ὑουίο αἴθ. ἃ15 ἀ 6 ΠῚ Ζυββιηγηθ ΠΗ δη 5 ρ6- 
τἴββθη βἰηα ΠΟΙσουα ρθη χὰ ζίο!θη, ΜΡ] ἰδῦ 95. 4858. δῦ 80 

τς [Ὁ 

ΞΡ 

{) Ὁ" 
«--" 
- 

11) ῬΊαΙ, νἱΐα ῬΟΙΉΡΘΙ Ζιὶ Απίδῃρ: Πρὸς δὲ Πομπήϊον ἔοιχε τοῦτο παϑεῖν ὁ 
Ὡμαίων δῆμος ἐξ ἀρχῆς ὅπερ ὁ Αἰσχύλου Προμιηϑεὺς πρὸς τὸν ραχλῆα σωϑεὶς 

ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ λέγων" ᾿Εχϑροῦ..... .". 

ἥ 
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ἀον Ετ]θσαηρ 405 ΑἋ]6γ5. ἀατοῦ Ἡογακίοθ. Ῥγοιηθίπθιιβ 510}. νἱϑ]] θ᾽ ἰ 
ἀατοῦ Ἡδγα 165 ἀρουυθάθῃ [1658 βοῖη ΟΥακοὶ σὰ νου κί μάθη. 1)65 ἀ6- β 
Βρτᾶοῃ Κοπηΐθ οἷηθ ἅμ ]10Π6 ΥΥ ομἀαηρ πΘἤΠηθη. 16 416 γα Βαμα] πηρ 
ΖΜ Βομθη ΑἸΠθηΘ ἀπὰ ἄθη [ὑΥ]πηγθη, ἀπτο ὑγ6] 66. ἀἴθ56. Ζαν Θ΄ηπο5- 
ἃπαοναηρ ᾿ΘϑἐΠητηῦ ὑνυτάθη. [5 [Ὁ]σίθ ἀδηη αἴ6 ΕΠ Παρ 68 
ΒΟ] ΟΚΒΑΙΒρΡαΟ 5, 6] Π6. Π80}) ἀ6ηῚ οὔθ οὐ Πηΐθη ΖθαρηΪἶθ5. (65 
ῬΗΙΠοάθμιοβ ἀ6Γ [,ὕβαπρ γουποιρίηρ, ἃη ΜΘΙΟΠ6. 510}: γἱο]] οἱ οῃν αἷο 
Ηοοἢσοῖῦ 465 Ῥοθιιβ πὰ ἀονὺ 16 15. Δη80 1055. [485 αἷ6 ἰβοαϊπραηρ 
ἴῃ ΒΥ ΓᾺ]]ὰηρ σίηρ, 6 106. Ηθνιη68 πὶ Νδιηθη 465 Ζοαβ σοβίο!]ῦ Παρ, 
Ἰπάδιη οἷη οἱὐ 415 ΝΟ ΓΟ σου 416 [,οἸ θη ἀο5 Ργοπιοίμθιι5. {ἰο Πἃ Π 1, 
δῦ ποῦ Ζὰ ὈθΖυγθι θη. Ὑ α5 Αρο!]οάον νου ΟΠίτοι οι οπίθί, τηδοῃῦ 
ἀἴθβοθ σου! οη6. γ θϑθη Ζι 5 6] νου τούπηρ σηΖ ροϑοῖσῃοί. 18) [ΘΡΠΟΥ 
ἰϑὺ ᾿αοζθιρί, 455 π8Ὸ ἢ (6 [)αγβί}! ]]ηρ 65. ΑΘβοῦγ]ὺ5. 416. ΜίΘηβοῃθη 
4ὰ Βῆτθη 4685 Ῥτγοιηθίῃθιιβ ϑῖοῃῆ ἤθη Κτυδηὴζ ἃ 5 Ηδυρὺ βοίζοη. ἃ]5 
Βύμηθ [γ βοῖπο [᾿ϑββϑίηρ, οἷπθ 5. ΟΠ ΙΊ50η6. Βοκτδηζαπρο ἀ(ο5 ΡΙΟΠΊ6- 
{πθὰ8 βοῃθίηῦ 4150 ἴῃ ἄθῖὴ ϑύϊοκθ νου σθ οι θη σὰ 561η.19) 

ΟΡ ἀδγ Μ|ΊβΒἸ]δηρ τηϊῦ γθ] θη ἀθν σοί Ῥιουηθίθιι5. ΒΟ 088, 
δα! οἷπθ δ δἰβ ροϊῦβϑύ γγὰν αἴθ ἀἢ58. γο]δίδπαϊς οἰ] οα ρθη νυ γαβ, 
Βοῃϑίηῦ [γαρ] ΟΠ ; ΤΠ] ΡἢΪη τηὰρ αἴ6 Τ᾿ ὕπαρ δ᾽ η6. ΤΠ6 01 ἀπιΒ50 ]10Π}6 
ϑοθβθη 861η.20) ΑΘΓ 56} ψΦΠΡΒΟ ΘΙ Ώ]10}) δῦ 685, 458. πΔῸ} Βομῦ- 
ΤΠΔΠη5 ΘΙ Πρ ΔΠῚ ΟΠ] 5806. 65. Θίοκθ Ζθαβ ἄἀθπη ΜίοηβοΠοη- 
ΘΘΒο ἢ] Θο 6. οἷηθ Ποῖ η6. γοη Υ̓ ΟΠ] Παύθη νου ]]θ ἢ. αἀἴ6 ἸΠηθη ῬΤΟΙ ΘΕ 68 
ποῦ ᾿αιίθ σορθη Κῦπποη. [}ατο ἢ} ἀ1656. Κοηηΐθ πὰι Ζθι5 45 Νίθη- 
ΒΟΠΘΠΏρΘΒΟ ]Θοἢὐ ὈΘρ] οζθη ἀριστοτέχνας πατὴρ δαμιουργὸς δίχας τε 
χαὶ εὐνομίας (ΡΊΠάαΡ. [τάρτὴ. 29 ρᾶρ. ὅ71 64. Βοθοίκῃ, γοη ϑοῃδιηδηη 
ἴῃ ἀθῃ ψ᾽ηαϊοῖδθ «ον]8. ΑΘβοΠ]6ὶ ρᾶρ, 11 Δηροί νι.) 

Αἢ ἄἀθῃ ρο]δβίθη ῬγΟ 6118. 50Π10585 510}. γγ Δ Π ΒΟ ΘΙ Ή]10}} 46. ΠΠυρ- 
φόρος, ΥῸΠ (611 ὙΠ ΠῸΓ ΜΙ ΊΒΒΘΏ (858. ΤΩΙ {{6Γυγ6 1186 Ὁ ΜΙ γυϊαάθη {4 Π}Γ6 
610 Ἃ6Γ. ΑΠβοῃτηἸθάπηρ 465 ΡΓΟΙΊΘίΠΘ5. γου ΠΌ556η ὙΥΔΙῸΠ ππὰ γῸΠ 
ἀθτὴ ἀη8 γοη (6|]}15 (5 ΠΤαρτηθηῦ Δα ΠΡ σδῃτυ ἰδὺ ((16}1. ΧΠΠ, 18) 

σιγᾶν ὃ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ χαίρια. 
Ιὴ αἀἴοβθιη δίϊζοικο τηᾶρ ἀοΥ Οὐ]ῖα5. 465 Ῥυοιηθίμθαβ ἴῃ ΑΟΠΪτα 18 

πυρφόρος ϑεός21) ἃ. ἢ. 415 416 ΟοὔΠοΙ πυ6]οΠ6. ἄθὰ Πιαπ4θ. ἀατοῇ 
(485 Βθιαου [ουὺν ἅμ γο μα ϑθσθη νου] ἢῦ, γον 510}. σθρᾶηροη 561}, νἱ6]- 

- 

“πουοϑουπυϑασανουκκαι. 

ὑπτπασο οὐγο συ πὐρρσαισονον δυο τοὐσουσν  “οασακονα." τ ὐὐπραν ἐσ.“ ὐὐλοο.α: 

18) Αρο]]οά. Π|, ὅ, 11], 8. 12: καὶ περαιωϑεὶς ἐπὶ τὴν ἤπειρον τὴν ἀντιχρὺ, 
χατετόξευσεν ἐπὶ τοῦ Κχυχάσου τὸν ἐσϑίοντα τὸ τοῦ Προμιηϑέως ἧπαρ ἀετὸν, ὄντα 
᾿Εχίδνης καὶ ᾿ΙΠυφῶνος" καὶ τὸν Προμηϑέα διέλυσε δεσμὸν ἑλόμενον τὸν τῆς ἐλαίας 
χαὶ παρέσχε τῷ Διΐ Χείρωνα, ἀϑάνατον ὄντα, ϑνήσχειν ἀντ᾽’ αὐτοῦ ϑέλοντα. 

19) ἰ)λαγῦθθν. Ὀθυϊομίοῦ Νίθποάοίοα (θ᾽ δηΐου θθὶ Αἰποπᾶπβ ΧΥ͂, Ρ. 672 "ἢ 
Αἰσχύλος δὲ ἐν τῷ λυομένῳ Προμηϑεῖ σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ τῇ τιμῇ τοῦ Προμη)έως 
τὸν στέφανον περιτίϑεμεν τῇ χεφαλῇ, ἀντίποινα τοῦ ἐχείνου δεσμοῦ. [Ππ4 ἴῃ (61) 
Βαϊγταγαιηδ ΘρΒίηχ βαρ ΑΘΒΟΠΥ]05 πΔ 00 ΔΙμοηδτ5. τῷ δὲ ξένῳ γε στέφανος, ἀρχαῖον 
γάνος, δεσμιῶν ἄριστος ἐχ [Προυμ.ηϑέως λόγου. 

20) [ἴῃ ἀἴδβθιὴ ϑίηπο βρυ10Π{ 510}. ΒΘΙΉΠΔΤΥ ἴῃ 86]ηθι στίθοι. [Αἰ οταίαιρσο- 
ΒΟΒΙομίΘ Βαπα 11, Ρ. 109 (1. ΑἸ].} δ8. 

21) ορῃ. Οβά, Ὁ]. γν. 87 
χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔστ᾽ - ἔχει δέ νιν 
σεμνὸς []οσειδῶν ἐν δὲ πυρφόρος ϑεὸς 
Τιτὰν Προμιηϑεὺς - ὃν δ᾽ ἐπιστείβεις τόπον 

᾿ 



94 ΕΒ, ΟΕ 5 ΤῈ ΡΕΟΝΕΤΗΒΌΞΒ. 

Ἰοιομΐ ἀπο αἴθ Ἠσοομκοῖς ἀθ5 Ῥοϊθβ πὰ ἄον Τ]οίίβ. Π68 βομοίηί 
Δ] οταῖηρθ. Κοῖη διοιῖ ΠΡ οἷπ Τταρδαϊθ, ΔΌΘΙ ΜῈ ΤΠ 556. ὉΠ5 Ὀοβοοὶ- 

᾿ ᾽ 

» 

᾿΄ 

ἄρῃ δὰ ὙΪΒΒΘη γὰ8 ἋΟΟΥ ΠΙΟἢ ΤΟΙ ἀάγᾶιβ Τηδοῆθη Κοπηίθ. ὙΠ] 
σἰθθῦ ὑπ ποοΐ Θἰημη8] ἴῃ βρᾶϊθιοι Ζοιύ οἷπ ἀηνθυποῆίον Βππα ἀ8᾽- 
ΠΟΥ Αὐβκαη, ππα ννν ΒΡΓΘΟΠΘη ἀδηπῃ ταὶ 76 ηΘ1ὴ φΤΌΒΒΘη ΑἸΠΘΠΘΙ: 
γηράσχω δ᾽ ἀεὶ πολλὰ διδασχόμενος. 

χϑονὸς χαλεῖται τῆςδε χαλκόπους ὁδός, 
εισμ’ ᾿Αϑηνῶν. 

{Π6 06. ἤθη (ὐϊπι8 465. ῬΎΟ ΘΠ Θι8. 5, αἷθ {πον ΑἸτηθυἸπιηρ' 5, δ7, 



ΚΑΙΙΝΟΠΕΙ ΑΥΠΑΝΟ, 
(θοῦ αἷὸ ΑΙ μπησθη ὑ0ὴ: ΑΘΒΟΏΥ] ἰγαροθαϊαθ. Πθοορσπονυῦ οὐ 
ῬΓδοίαϊιι5 οδὺ Ὁ 1116] τὰ π πον α5. ἘαΙΠο ααϊηΐα ΟΟΥΤΘοίου. 

Ιρβῖδθ ἴῃ δϑάϊρα8 Τοαῦποῦὶ ΜΌΏΟΘΟΙΧΥ..) 

Υ. 80. ἴϊορον εἶεν [τὺ Θομδτηδημ (ΒΟ ΠΟ]]οσ τη ἴῃ {ον]85 Ε1]- 
Ῥἱάθαθ δρ᾽βοαϊατῃ ρυϊπηατη ραν οι] 1 ρᾶο. 9, ατγρῃίϑναια, 1804) δὰ5 
ἄθιη [οχίοοπ ϑθριιοι. Ρ. 249, 24 αἷ6 Βυκιᾶγαηρ δη: ἐπίρρημα ἀφο- 
ριστιχόν. ἐπὶ γὰρ τοῖς ἤδη εἰρημένοις ἐπιλεγόμενον ἀφορίζει αὐτὰ (ἴῃ 
Θ] ΘΙ ἤθη Ξ'΄ΠΠ6 Πθηηὖ 65 50}|0]. Π)]Οηγ5. Τ ἢν, Ρ. 949, 4 περιγραφικόν) 
ππα (ἀπτὺ [ογὺ: πὸ τηᾶ]86 οατα ΘΟμδοίοιο, ἃρρ. οὐ. δὰ Π)ϑιποβίμῃθῃ, [. 
Ρ. 9406. Ποϊβιρίο δὰ Οβά. (9]. ϑμδυτγαί. ρ. ΟΠ ἀἰπΠἴβαᾳαθ θοάθιη ἔθγθ 
ΒΘΏΒ. ΔΟΟΙρΙ μα πτὴ ἀἰοαὰθ απὸ [μα που πὶ ἤδθο ἢδοίθηαϑ, 

΄, 42, ἀεί τε δὴ πδοῖι ἄθῃ Ἠδηαβο τυ 6η. τγὰ8 ἀαγοἢ αἴ6 1η 
ον ΑΠΙηοΡ Καηρ ΔησΘρΡΟΌΘηΘ6 ϑίθ}16 ροητιρϑθδπι σοϑι ον ἰϑί. Ηουηδηῃ 
Ῥοιηοῦκίθ σχατὰ ῬὨϊ]οοίοί. Υ. 455. χὰ ου μοι αἰσαηρ ἀοΡ Ποϑατ ὅπου 
ὃ ὁ γείρων τἀγαϑοῦ μεῖζον σϑένει χἀποφϑίνει τὰ χρηστὰ χὼ δειλὸς 
χρατεῖ: γ᾽ οἴθγθβ [Πυ] τε. αιοα τοοίο ἀοίθη 6 ΠοΘαθ]]ητ8 Ρ. 60. αὐ 
ΘΙ τε Τοβϑροηαθαΐ χαὶ δηίθ ἀποφϑίνει. Νάϊη τε ΠΟῚ ΒΘΙΏΡΟΙ 8110 ἰο00 
ῬΟΠῚ 88.015 πούπτη οβίθη θυ ηΐατιθ ΘΟ δθίθυιιβ ἴῃ [Π6106 Δ ΡΟ068. ΡΏΟΠΙ. 
ἢ. γ. οὐ Νοποκίιβ Οτιτᾶθ οὐ. ρ. 10. [ἢ Αρδιηθιηηοη ἢαὺ ΙΚθοῖς 
ἀἴθβϑο ἡ οὐ βίθ ]ὰηρ Πογροβίθ]]} ἴῃ ἀ6η ὙΥοτίθῃ (ον Καβϑαπαᾶτγα Υ. 1106 
ἰώ, ἰὼ λιγείας μόρον ἀηδόνος: περιβαλόν τέ σοι πτεροφόρον ϑεοὶ δέμας 
ΕΠ" αἰῶνα χαυμάτων ἄτερ. ([)ὲν ΜίθαΙοθιι5 ἢαὺ περεβάλοντο 
γὰρ οἵ. 

ν. 48. Ἀῖ6 Βαμ βου ὉΠ 0Π6 1, Θϑαρῦ ἅπαντ᾽ ἐπράχϑη ρσἱοθὺ Κοίηθη 
οἰ τ θαϊροη θη Θ΄ηη; 810}. τ 5516. τὶθ Ἡθυηδηη ὈΘμηουκῦ Πα, ἀδ5 
Ῥογίθοίαπη βίθμθη. 165. βρυϊομῦ 810} ρορθη ΥἾ 6115 Οοη]θοίαν ἅπαντ᾽ 
ἐπράχϑη Ζηνὶ ϑεοῖσι χοιρανεῖν, ψΊΘ 0} ἀἷο οι αηρ 855 πλὴν 

ΔΒ (6Ιὴ [Ὀ]ρθηάθη ἴοῦθ6. ἴῃ ἀἴθβθῃ ΠΙηθΙ Πσου δίῃ 8561 ΔηΒΡΓΘΟμ πα 
δύ. Θίδη]ουβΒ ἴῃ ἄθη Τοχὺ δυίροποιηπιθηθ (Οπ]θοία! βομθῖηῦ. ποΟἢ 
ἸΏΤΊΘΙ αἴ6 ᾿)οβίθ, ψ ]ΘΌΠ], τῦῖθ Ε]ΤΊΒ]ΘῪ Ροτηθυκῦ ᾿αΐ, οἱ ἄἀθη Τταρὶ- 
κου αἴ65. Αα]θούϊνιι πη. 510} πἰομ ἡπάοί, νἱθί πιο ἀχϑεινός ἀπᾷ Υ 6] 
ϑορθῃ Ἃ168610 6 σοϊίοπα τηδοη εἰδ85 ἀἴθβ0 106. πη} οἰηθηη Αὐβάσποκ. 

ξεττν  τας 

πέξας ΞῶεσΣ “τ τε: σεν 

πασσυδιν ὐ ὐὐν ὐϑπυυνυν ΘΝ ΣΜΉΑΣ ΌΌΝΜΕΝΣ 

ἄετα ὁ Σ  'ν. 

Ο (05 ΒοΙΠο 45. 415. οἴμοι Βοἴ6 Π}16 ΔΏρΟΙΠΟΒΒ0Ὼ ἰϑῦ, 
»ς, 



90 : ΚΕΙΤΙΒΟΗΒΕ ΑΝΗΉΑΝΑ. 

Υ. 61. Ὀῖ6 δηροροθομηθ Τυκ]ᾶγαπρ τσ νορ Οὐΐο ΠΊΡΡΘοῖς πον Σ 
(ᾳὰα Αοβοῦν 8. ἃγτίθ ἴῃ Ῥτουηθίμθο [ρα], αἀἰνου θα, οομηροβαονῖῦ ΒοΓ- 
ηδ6 1δδδ ρᾶρ. 4.) [τὰ [Ο]σοπάθη ὑἴθυβθ ἤᾶθ6. 10) τηϊῦ ΘΟΘηἀθΙΏ 56] θ6ῃ 
αἴθ [μοβατὺ 465 Δίθαϊοθιιβ τῶνδε δεσμὰ ΘΙ ΘΠ] θη. ἘΒΊΡΘΟΙς τηδοιύ 
ΦῈΘ]ΘΙοἢ ἀδιδαΐ Δα ΠΥ βάση αἀἀ85 Κσαΐοθ 810) βοηδὺ ἴῃ ἀθν Απηὐνοτί, 
τὴ ΗορΠ βίο σὰ Πὔμπθη. ὄζον. (ἀ586106 δονῦὶ ψ]θάθγ Ποῦ τ 6] 0168 
ΟἸΘΒ6᾽ ρο ναοῦ Παϊίθ. (80 στένεις ἡ. ΘΓ π80ῃ στένω, δρᾷς π80} 
δρῷ Υ΄. 70, χελεύσω Υ΄. 12. πδοὴ χέλευε.) [6067 αἴθβ σὺ νοῃ Ὑ716- 
ἀογ πο! αηρ Πᾶθ6. ἸῸἢ 1 ΘΙΠΟΥ ᾿ἰθοθηβῖοη γῸη Ν᾽ 6115. Αὐθβρᾶθθ ἀδν Ρϑ- 
56 ἴῃ [ΔηρθοΙη5. ῥδαδρορίβοηθη Ατοηΐν Φαῃγσαπρ 1801 ϑβεῖία 617 
σοῃδη 61, 16 ἴον ἀ16. ΔΥἸΘἀθγ πο! μη ἀ65 56] 6 Ὅτε ες θ61 Αϑβοῦγ- 
105 ἴῃ ἀον Ζθ᾽ἰβοηΠ [τ ΟΥτπηΔ Αἰ τ βθα 1808, 5, 646. [πὰ Ριο- 
τηθίῃθαβ Πη θη 5100 οϊτον Βθίβρίθὶθ γοη θα εν 68. νῸΠὴ 
γοΟΥΓΘΠ6Ι φρο τδποηΐθη δ ογίοβ : Ὗ. 252, δ07, 100. Αἡ Αθϑμπαθριηρδ- 
ψΟΙΒΟ ]ἄσθη ἢαὺ 65. [Γ61110}} πΙοη σοί]: ὭΟΟΠ γῸΥ Καγζθ ἃπηαογίθ 
Ἡδιμπηβόιῃ (ἀ6 αἀἰνθιβὰ αἸ ΘΥΒΟΓ ΠῚ ΤΠΘΠΔΟΓΠῚ. οιηθηαίοπθ ΒΟΠηδ8 
1861 ρᾶρ. ὃ) ἴπη Υ. 66 ἸΠΒΘΙΘ5. ύϊοκοβα: αἰαῖ ΠΙρομηϑεῦ, σῶν ὅσον 
στένω πόνων, Π6 ΘΘΙΪΙ Ὑ Ὰ] ΟΣ 5 ΟΥ̓ ΙΟΣα. ΠΟΡΟΥΙΒ. γ υἷβ σταίϊδ, 
5] Απηάθγο Βοίβριθιθ νοὴ ΥΙΘἀου ποϊπηρσ Υ. 49 α. δ0 (πλὴν). Υ. 
945 (τυχεῖν --- τύχαι). Υ. 0558 (ὀνείρασι --- ὀνείρατα). ὙΥ16 ΠΟΙ τοῖςδε 
πη τῶνὸς πη] 1 06] 087 ἀπ οἰπδηάον [ο] θη, 80 ψΙγαὰ τόνδε πδοΠατοΙς- 
ΤῸ θυ ποὶῦ ΚΝ. ὅ22 τ. 824. ἴὐπα 50 Παῦ Διο 416 Θά θγ ΠΟ] αησ 
γοη ὅτε Υ. δῦδ π. δ29 Κοίπθῃ Αηβίοβϑ, θῦθηβο ψϑηὶσ Μ|16 α16 δ᾽ 16- 
ἀθυμοϊαπρ νοη ὥστε ἰπὶ Αἰὰχ ν. 729 ὥστ᾽ ἐς τοσοῦτον ἦλθον ὥστε 
χαὶ χεροῖν χολεῶν ἐρυστὰ διεπερα!ώϑη ξίφη, νὸ [Γ6]]Π]1οἢ} ΒοῦΠ6. (ἃ8 
οὐβίθ ὥστε ἴῃ οἵὸε ἃ πάθον ΖῈ Τὴ 586 ο]δαθίο. 

Υ. ὅ9. πόρον πᾶο} ἄθῃ Ηδηαβοιγ θη. [)4588 αἴθ ἅ ΠΟ ἢ θη 
Θ΄ 6] η ἃτι5 θη δ] ο] αϑίθη σὰ Αὐϊβίορῃ. θαυ. 766, πη δὰ5 Ναν- 
ΘΟ] ΠΠη 08 για ΤΊΙνογᾶ. ὁ. ὃ ἀπᾶ Ὠίοηγβ. Ηαδ]οᾶγη. Α. ΚΒ. 7. 96 ποῦ 
[ὰγ πόρους βΡΓΘΟΠΙΘΙ, ας Πογιηδηη φοζΖοιρί. 

Οὐ ὑπὲρ τη ΔΘ πο Κα. 
Υ. 87. τέχνης πϑο ἄθηη δίθαϊοθυβ. [061] βιθῃὺ α16 ἘγΚΙἄγαηρ 

τῶν δεσμῶν. 
Υ. 112. γοῃ ἀον Παηαβο ΠΟΘ 1, οϑατὺ τοιάςδε ΔΌΖΙρΟ Θἢ 

1δί Κοίη ἀγαπᾶ; ψ10 416 νοη Ποιδηη Ζὰ ϑορἢ. ΑἹ. ν. 448 ππα νοη 
ΒΟΠδιηδηη Ζὰ αἴθθοῦ [6116 δηρο γί θη ΒΒ ἰβρὶθ]ο σοίρθῃ. 

Υ. 114. ἔα ἔα πο) ἄθη Ηδηαβοι θη. 
γ. 1117. Ῥῖθ Παηάβο 1616. Πνοβαρὺ Παὺ ΠΟΙ πηβδι] (Υ Ἰθάθνμον- 

5.6 Ππὴρ ον. ὨΓδηθη 65 ΔΌβο νυ 8 δ. 801) βθθθῃ Πιμάουῖ ἴῃ ϑομαΐζ 
ΘΘΠΟΙΉΠΠΘΗ. ΜΘ] Π16 1 (δ 5 ΕΡΑΡΘΡΙΟΠΟΠΊΘΩ τίς νοῦ ἵχετο νουτηϊδϑὺ πης 
οἴπθῃ Τυϊπηθίθι που β[ 6. Μ011. (τίς ἵκετ᾽ αἴας τερμόνειον ἐπὶ πάγον :) 

Ν 1417. ταῖς δ᾽ τη Ἠουηδηη 80} Λπηϊοιθαπηρ (68 Μοἀϊοδαι, 
ΘΙ ΟΠ ΟΣ ταῖς ἀδαμαντοδέ τοις Παῖ. τύ θουρΘϑ ἢ] ΘΌΘΠ6 1 δ᾽ ΨῸΣ α. 

Υ. 108. ἄγναμπτον νόον ἅν" Μο(ϊοοιι5. νὰ 815. ΠΟΠΊΟΙΒ0ἢ. (ΟΓ 
νῸ ὈΙΠἀον Δα σθ ποι πθηθ [Θβανῦ ἀν. ὙΠ 616. ΗΔ ἀβο 
ἄγναπτον νόον γονχασίομοη ἰδέ. ἴΠη σΘηδι16 ᾿λοβροηβίοι ΠΡ Ζαβίθ! ]6 
ΒΟ, γ]6 0 Ηογηδη ἀστραφῇ Π80}}) ΗφβγομΐαβΒ: ἀστραφής, σχληρὸς. Σο- 

τἣ- 

“ἧξ ἘΠῚ 



ἐν δηϑς 

φοχλῆς Μυσοῖς. [Ι͂ῃ (6Υ οἷ. Π]Π ἀογ ρορίδθ β80θη, βοῃγοι δῦ ΠΙηΔοτΐ 
ἄχναφον. ᾿ 

ΝΟ 110. ἀφ᾽ ὅτου 5.6} νοη οὐβίς. Πδηα 'πὶ Μϑαάϊοθιβ. 108 
ΒΟ ΘΙ ηὐ γογΖΖίθῃΠ6η. ᾿πάθιη 4ἴ6 γγονία δαΐ ἄθῃ Πα ΒΟ] 55 ἀθ5 Ζθαβ 
τηὶϊῦ βϑίηθη ΕοΙσθη χὰ ᾿οΖίθῃθη βἰπά. ᾿Απὸ βϑζϑιομποῦ πϊοῃὺ 56] 06 ἢ 
αἴ ὕὔνβαομθ, ψῖθ ἀρ. 1902 τλήμων οὖσ᾽ ἀπ᾽ εὐτόλμου φρενὸς. 1049 
τί δὴ τὸν ἀνδρα τόνδ᾽ ἀπὸ ψυχῆς χαχῆς οὐχ αὐτὸς ἠνάριζες; ἘΓΔΡΊΩ, 
924. ἀφ᾽ οὗ δὴ “Ῥήγιον χιχλήσχεται. ΡτοΙη. 204 ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς 
ἐχμαϑήσονται τέχνας. ἴΐοθοῦ αἷ6 ἢδαῆρσο γον υθο ϑαηρ ἀον Ῥγᾶροϑὶ- 
οηθη ὑπὸ ππηὰ ἀπὸ ἴῃ ἄθη Ηδηαβο ἢ ΠᾺῸ6η παὺ ΒΟ ου ἴῃ ἀθῃ 116]6- 
ἰοτηδίδ, οὐ ]οὰ ρᾶρ. 89. σϑῃδηῃαο!ύ, 

ὃ Υ, 112. Ῥοιβοῃβ Οοτγοοίῃν χαί μ᾽ οὔτε δῦ γογζιζίθμθη, (ἃ, Μ|10 
Ἡθυτλδηη ὈοΙηουκύ, ΒΙ 6η ἀπηα το ησθη οἰηδηάθι οηἰσοροηρθοθοίχί 
ὙΘΙΠΘ ΤῊ 556η. [)6 Νίθαϊοθι5. ἢ χαί μ᾽ οὔτοι, ρσοῦίηρογο Ηδπηᾶ- 
ΒΟ Π6η. χαΐί μ᾽ οὔτι, γὰθ ΠΙ ΠΟΥ δα 1. 

ν, 208. ἀμοχϑί 5οῃθίηῦ νογαθυθύ. 
Υγ. 211. }ῖ6 Αοπάθυπηρ ἀθ5 πη βοῃ} {{Π|0 6 Ρ ἄβθη8 χραίνοιτο 

ἴῃ χρανοῖτο (580 πονῇ ἀπα ΕἸ Πη516 0) βομοίηῦ. πἰομῦ ποιηϊρσ, ἀα (5 
Ῥγάβθηβ Οἰο᾽ νὸη ἄθν Ζικαη σορτδπομ 150. 

ν, 294. τοῖσιν 40) ἀθη Ἠδηαβομν6η. ΠΙπον ἅπαουίθ τηῖῦ 
ΕἸΙΉΒΙοΥ πἀπα ΒΙοιηΠ6]ἃὰ ἴῃ τοῖσίδ᾽, 06} ἀἴθ56 ΠΟστὴ Ππαᾶρϑὺ 510} 6] 
ΑΘΒΟΏΎ]ΟΒ. ΠῸΡ Δ ΘΙΠΘΡ 56} γου δοῃ ρθη 5'[6116 (ἀρ. 520). Ὀ61 8ο- 
ΡἤΟΟΪ65. πὰι οἴητηδὶ (ΡΠ]]οοῦ. ν. 950), [ἴον Ὀ61 ᾿αρὶρί 465. )}16 5'ἴ6116 
(65 Αρδιηθιηηοη ἰδυτοὺ ἤΔ0ῃ ἀοη ΠΗ ΘβοἢτΠ]}Ὰ}6η εἴ ποῦ πάλαι φαι- 
ὃροῖσι τοῖσί δ᾽ ὄμμασι δέξασϑε χόσμῳ βασιλέα πολλῷ χρόνῳ. [)8885 
ἀ16 8.6116 νϑγαθυθῦ ἰϑῦ ππὰ ἀογ ΒΘἢ]ΟΡ ἃπ0}} ἴῃ τοῖσί δ᾽ δἰθοκὺ ἰβύ 
ΔΙ] ρΡΘτηοῖη. Δηθυκαπηῦ. Ζὰ ἄθη νίθὶθη Οὐπη]θοίατθη. ὑ0 ]0η 6. σὰ (ΘΓ 
ΘΊΘ 116 σοιηδοηῦ 5᾽η4. τηῦρθ ΠΟῸΟἢ οἷπθ ᾿ϊησαίγοίθῃ : εἴ ποὺ πάλαι, 
φαιδροῖσι τῇμος ὄμμασι δέξασϑε χόσμον δωμάτων. [285 Ἰοὐζίοτα, χόσμον 
δωμάτων Κοπηΐο ἀαγοῃ αἀ16 (]ο586 βασιλέα νοτατδηρ ψουάθη. (80 
Βιοῖϊδβύ Πρῃϊρθηΐθ δόμων ἄγαλμα Υ. 201.) Τῆμος {παροὺ 510}. Δ ἢ οὶ 
ΒΌΡΠΟΟΙ. Ἴτδοῃ. ὅ90: γοη ἀ6Γ ἀδροηματῦ βίθῃῦ 65. θθὶ Αρο]]οη 8 
ἈΠοαϊα5 ΤΥ, 252. αϊηηδηη 161} πῃ ΤΠ χ!]Ποσιβ ΠΠ, 228 416 ΑΡ]61- 
ἤππηρ νη ἦμαρ [ὕγ ΔηΠ ΘΠ ταϊύ Υ ΘΡρ θ᾽ ομπηρσ γοὸμ αὐτῇμαρ. Νοοῖὶ 
πᾶΠοΡ ἄθῃ ΗδηβοῃγΠ6η τγαθ 485. Ρ6ὶ ϑρδθογοῃ νου κοπηπηθΠ48. τῆ- 
μόςδε Κοιητηθη. 

ν. 258. Π΄ῖ6 ἀγθὶ γϑιβθ γοῃ 207 --- 9 5ηα νοὸρ ΠΙπαουί ὩΔῸΠ 
θη Ηδηαβο  Π}Γ6η ἀθπὰ ΟΠογο χιιθυ 6110. 16 ΘΠ ΟΠοΙηγὑΠ16. ἰδ γοη 
Δ ΘΙΟ κοῦ. Πορροβίθ] (ΤΎ]οσίο 5. 62, Νδομίναρ 8. 69); ἴῃτὰ θη ἰοῃ 
τηῖξ ϑοῃόιηδηη, ΕἸΡΌΘοΚ, ΑἸήροα Τπᾶτχὶρσ ἀπ 611] ροίο]ρί. 

Υ. 214, πείϑεσϑέ μοι, πείϑεσϑε παοὴ ἀθη Ἠδηἀβοῃυ θη, ΠΙΠΔονῇ 
[οσὺ Ε]ΤΉ5]Θγ, γον ἴῃ πίϑεσϑε ἅπάθη. χὰ τηϊββθη ρο]ααθίθ. ΑΘΓ 
πείϑου 5ίθῃῦ πηι οἰ [61 Π Ὁ Ο64, 600]. 520 πείϑου-: χἀγὼ γὰρ, ὅσον σὺ 
προσχρζεις, ἴῃ 46᾽ ΑΠΡΒΌΡμΘ ματρὸς χοινᾶς ἀπέβλαστον ὠδῖνος. 
1)5 Ῥγᾷβθηβ Ὀθάθαϊοί βἰηθ {101 ροιβαδάου, (οι Αοτγὶϑὺ ομϑαϊ. 

Υ, 291. ἔα, τί χρῆμα πδοἢ ἀθη Ηδῃ βου θη; 1 ΠΟΥ ΒΟ γ] 60 τί 
χρῆμα λεύσσω ; πδοῖχ) ΟΠοΘρ..10, 80 ἀδ85 ἔα δαββθι μα} 465 Ν ΘΓΒ85 βίθῃῦ, 

ΑΘΒΟΠΎ]Ο8, {| 
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Υ, 8519, ἀοροθη Ὠδαου]οΙη5. νοη [ΠΟΥ δαϊσθποτηηθη6. ΟΟΠ]60- 
ἴὰ ὄχλον [τ χόλον Ὀοιπονῦ 611 τύ Βθομΐ, 455. αἴθϑοῦ Αὐβαγαοῖς 
ΕΠ οἷπθ 80 βοῦν ϑίγαίο πἱοῃῦ τϑοηὐ ραβδί. Μουιιῖς Ηδαρὺ 50] αρ 
τη Μοϊηθῖο ΒΙΠΙΡαηρ ὙΟΥ πολὺν παρόντα μόχϑον, 611] τὸν νῦν 
πιχρὸν παρόντα μόχϑον. ἘΕδβ θοάδνί τγοῖΐο Κοίηθ᾽ ΑΘΠἀορπηρ 815 ἀἃ55 
τη8 ἢ ἴηι ΕΟΙσΘηἄθη δηβίαῃ παρόντα μόχϑων τηΐύ ἃηάθγο ΘΥ]ΟΘη ΠΕ] - 
Ἰὰηρ παρόντ᾽ ἄμοχϑον 50ῃχοΙθύ. ΊΘβθη Ὑουβο ] ἂρ ἢ8)6. ἸΟἢ 50 Π0η ἴῃ 
Θἰ πο ΠοΙΙἾΠ6  ΕΙΟσΓΔΙ ΤΠ] Δ Π ΔΉ Δ] αηρ (46 ρο]οββοιηδίπθμη ἴῃ ΑΘ56}. 
[0115 Διηθῖα 1860. ρᾷο. 9) νου 0Π10 0. [)6η χόλος (65 Ζθα8, 
γῸη (θη 8) ΤΠΘἤΤΘΓΘη 6! ]6ὴ (ογ ΠΤ ΠΘΟρΌΠ]8 α16 ἤ6α6 15, Ὠδύϊθ τηδπ 
ποῦ ἀαγοὸ (Οὐπ]θοῦαι ᾿οβθ! Προ 50110η. (οἷ. ΤἼΏθοσ, 599. χαίπερ 
χωόμενος παύϑη χόλου ὃν πρὶν ἔχεσχεν. ὅθτ δάχεν δ᾽ ἄρα νειόϑι ϑυ- 
υὸν Ζῆν᾽ ὑψιβρεμέτην, ἐχόλωσε δέ μιν φίλον ἥτορ. --- [)88 Αἀϊθού να 
ἄμοχϑος παῦ ἡδύν] 161}. οαπιβαύνοη. ϑἰηη. Εδ ο] Ὁ ΠΟΟΪ [ΠΟΙ τᾶ 8 
ΟΠ δου ἴῃ ἀθη τηρ]οἰοιηδία ογτοα (ρ. 109) σοβαρὺ Παῦ: {ΠὈΘΓΓΙ ΠῚ. 8 
586. ΡΘΙΘΠΠΪΒα 10 [ὉΠ5. ΘΙ] ΘΠ Δα ]οηπΠὰ οὐ [ΘΗ 55 ΠΠ τ οὐ ΘΘΡ ]551118.- 
ΤΌΙΩ 56] ΠΟΙΟ ΘΟΙΙΠῚ ατ186 τη 16 ΘΟ] πογμηὖ. πη ἀϊηρο Κη Εν 616 
γαοαία ϑϑύ 510}: 816 η [8115 αἷθ νου πάπηρ ὧν δέδοιχ᾽ εὔνοιαν (Υ. 
446) Δηϊγθη. ἃΡ6 1 αἰθβθ] 00 ροηῦ 8 νοη εὔνους εἰμί τι, τγὰβ {τ 
ἄθη (ϑηρίν οὶ χόλος ἰκοῖηθ. Αμδίορὶθ οἷο. Ὑαβ (ογῦ (ἀθηθίϊν θοὶ 
χόλον Ὀθαἀοαίοη το. χοίρθῃ (θη. πὶ ΘΌΡἢ. ΡΙΠ]οοί. 1909 χοὐχ 
ἔσϑ᾽ ὅτου ὀργὴν ἔχοις ἄν ἀπὰ 527 τίνος γὰρ ὧδε τὸν μέγαν χόλον 
χατ αὐτῶν ἐγχαλῶν ἐλήλυϑας: 

ὙὟι 551. 16 παηαβοῃν! ]Π]10η6 1οβαυὺ πάντων μετασχὼν χαὶ τε- 
τολμυηχὼς ἐμοὶ ρῇορί, τηΔἢ ἀστῸ}} ΘΙ! θη τὶ Απτίρ. ὅ97 χαὶ ξυμμε- 
τίσχω χαὶ φέρω τῆς αἰτίας σὰ νον οἰ αἸροη, 061 φέρειν ΚΠ ἃ 510} 
ΒΟΠΟΠ οἴηθη (θηθῦϊν Ὀ6] 510} πᾶθθη ψ]6 ἔχειν, ψἄμτοηα αἴθ5. θοὶ 
τολμᾶν πον ἀ6νΡ 118}} ἰδ. Αὐοὴ ἴῃ ἀθν 5.6116 Οφθά. οἱ]. 840 ἴσϑι 
γὰρ δοχῶν ἐμοὶ χαὶ ξυμφυτεῦσαι τοὔργον εἰργάσϑαι τε Πάθθη δ᾽ 46 
γουθα ρ]θίομοη δδιιβ. ἰγᾶσι Κομητηῦ ἀδθ5. μετατολμιδίν Βοηϑύ ὨΪΓΡΘηα 8 
ΠΔΟΠ ρου θ5θη δύ, Ατὴ Ἰοἰομ οβϑίθη ἰϑύ 416 1ῃ ἀθπ Ἴ οχῦ δα ΘΠΟΣΙΏΘη6 
γοη 611] οὐ πηΐθ Αθηάογιηρ συντετολμηχώς τ᾽ ἐμοὶ (580. πάντα). 
Τῃ 58  ]}1 πον Βοίθηπηρ δύ 68. ΔῈ 16 η ἃ ἀἀ55 θᾶ ον θ61 Ηθβ]οα ποοἢ 
Ροὶ Αρο]]οάον. 5ἴο οἷπο ὅριμ" ἀδγοη Πηαοὺ 855 ΟἸκθᾶποβ ἄθιὴ Ρτο- 
τηϑίΠθ5. ρΘ ΠΟ] θη. ἢ. [2651 ψ ]]θ [Χ16}} (Δοβοῦγ!θα [μιρα πὶ 
Βαίαν. 1850 ρ. 6) ἀδῃ γοῖβ ρϑιμ!ρὺ τνίββθη; 611 ἃπαουύ ἴῃ πδοἢ 
ΔΑπηϊοϊναηρ ἀ65. ϑοιο!]!αβίθη πόνων μετασχεῖν χαὶ τετολμηχὼς ἐμοί. 
Το ϑομο δῦ Α Ὀοιμουκύ: ϑαυμάζω σε πῶς ὑπάρχεις ἐχτὸς αἰτίας χαὶ 
μέμψεως παρὰ τῷ Διῖΐ χαὶ οὐδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ δεινὸν πέπονθας ἐμοὶ συν- 
αλγῶν. λλλως. ἐπαινῶ σε, φησὶν, ὅτι ἐχτὸς ὑπάρχεις μέμψεως, ὅπερ 
ἣν σοι δυνατὸν ἐπ᾽ ἐμοὶ ποιήσας χαὶ συναλγήσας ἐφ᾽ οἷς πάσχω χαχοῖς" 
χαὶ νῦν ἄφες 584. [)6} ΒοΠο αβύ βοΠοῖηὐ ΔΠΠ6γά!ηρ5 πηβογο Πθϑανὺ πἰοῃῦ 
ὙΟΙ 510. σοῃαθύ σὰ ΠᾶΡ6Η. 

γ. 802. ἣ τοῖῤ Βομδιηδηη, Παρίπηρ ἀπα 61], τγὰθ ἃ10}. ρΘρθἢ 
αἴ {{πχαπάθη Πουχιιβίθ! ]θῃ δύ, τὸ ἰπὰ [μα θ᾽ ΠΙΒΟΠθη. ἀῃ βίθῃθη τ γα, 

Υ. 8390. πείϑεις πᾶ ἀθιη Μοαάϊοθαβ. Π᾿πμάουῖ ἀπ Ἠονμδηη 
οὐ πείσεις. 
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᾿ Υ̓͂, 881. )ὲ8 ῬΙΟΠΟΙΊΘη η80} μηδαμῶς [6] ἴῃ ἀθῃ θθϑίθῃ 
Ἡδηαβο τ θη, πὶ Υ. Τ7]. 
τ Υ͂. 848. [γογ Μραϊοθαβ Παὺ ὃς ἐς ἑσπέρους τόπους. [)16 ΔΟἢ ν0η 

ῬΙπποτῖ ππα Ηδιηδπη φοὈΙ Ποία αἱραία πρὸς ἑσπέρους τόπους, 6101} 
θθΖθιοῆπθη τϊϊτθ ἀἀ85 Αἰ1ὰ5 πὸ Υγθοίθῃ πἰηρονοπηαάοὺ βἰαηά, ἰϑύ 
ἀστο Ὑ Δ]ΟΙτθηδο Ὀϑυ ἢ Ποὺ ἴῃ πρὸς ἕσπέροις, ΠΟΘΙ Ὀ6556᾽ ἄαπτοι ΒοΙρῚς 
(ϑΔ τ ρὕομον Γν ῬΆΠ]ΟΙοσῖο 1800, ρ. 4117) ἴῃ προσεσπέροις. 

Υ. 864. Ποῖ Μοαϊοοιβ πᾶσιν ὃς ἀντέστη ϑεοῖς. Αἡ Οὐοπηήθοία- 
τοη ἰδὺ Κοίη Νίδηρθιὶ. ὙΠ ον] ]0ῃ5 (ορϑογναίι. οὐἱῦ. ἴῃ. ΑΌβοῃ. ὑτᾶρν. 
Ρ. 217) νοὴ )]ηαον δαϊοθηοιημηθηθ Οὐη]θοῦαν ὃς ἀνέστη δύ τηθύγΙΒο ἢ 
᾿Θαθη ΠΟ (ἃ αἴ6 Δαίροϊθίο ΑὙΘῚ5. Δ15 ΖΥὙ6] ΘΠ ΖΒ Θη ἢ ησ ΘΠ 6 
ΒγΠΡοη. Ροδίθη. [0165 ἢαὺ Βουροὶς ἴῃ ον Πδοθηβίοη νοη Π᾿ηἀοΥνΐ5. Α8- 
σα 06 (6 ροθίδθ βόθῃϊοὶ σοὶ θη σοιηδοῃς (1Π Ζ᾽ ΤΠ] ΘΓ] η5 Ζ ΘΙ (ΒΟ γ{ 
1895, Ρ. 946), ἀθββθὴ δγογίθ 1ὴ ΕἾ. ΜᾺΠ1ου5. Βα. ἀθ ρϑαϊθιιβ 5010{15 
ἴῃ αἸΔΙΟΡΌΓΙΠῚ 56 Π Δ} 115 ΑΘΒΟΠΎ]]. ΘΌΡΠΟΟ]15. ΒΡ ρΙ 15 ὃ. 129. ψΊΘΟΥ 
ρρϑαγιοκὺ ϑ'πα. Βογρὶς θ᾽ Πυβ 5. ΒΟΠ] παρ γον ψῖθ {ΡΠΠ6ὺ ἃ, Θοῃποὶ- 
(61 στάσιν ὃς ἀντέστη ϑεοῖς (1πὶ ΗΔ Π16Ρ [Π] νου δ δ βρυοργαιηηι 1859). 
Ααοὴ ΥΥ̓ΊΘΒΘΙΘν ϑαομίο ἄθη Τί ἢ]6Γ ἴῃ πᾶσιν ἀπα οΟμ]οἰτία Τυφῶνα, 
ϑοῦρον χάσιν, ὃς ἀντέστη ὕεοῖς. (ϑοῃθάαο. οὐδ. ἴῃ Αθ80ῃ. Ῥτιογηθίῃ. 
γἱπούατη (ἀούϊηραο ΜΌΟΘΟΘΙΧ ρὰρ. . ψὸο ΥΊΘΘ616ν. πἰηχαίρι: ὕ 
Βαρτα, Οοθδηπ5 Αἰϊδηΐθιη απ χασίγνητον ΔρροΙἰαγογαῦ, ἢ. 6. ἔγα 5 
ΠΠτατη. ὁχ ἀ8ὰ Ποιητοῦ, ἰὼ Πἰὸ ΤΎΡΠΟΠ ΘΠ. νοοαῦ ϑαπτη χάσιν, 1ἃ οϑύ 
ἱγαίσοιη, ὕγαηὺ συγ Οοοδηὰβ οὐ ΤΎΡΠΟΙ οἰ αβα 61 τηδύν 15, Τόγταθ, {ΠΠ|. 
Βθηθ δαίθμη 46 ΤΎρΡθΟηΘ ἃρθηβ δ νϑυθαη] χάσιν Δ αΙά 0 ϑοῦρον. 
ΤΎρΡΠΟη Θηΐτη ἰρθὼ ἰϑγοοῖα αἰδυ ηρποθαίαν 40 Αἰ]αηΐθ.) ΥΥ̓61] εἷς ὃς 
ἀντέστη. ΠοτΙηδηη8 Αοπάουπηρ ἰδῦ 8ἃΠ| οἰ ηἰδοῃβϑίθη. [)00 ἢ). δύ αἷθ 
(ΟΥΓαρίθ] Ὑἱθ] ] 6! οῃν δἰᾶτκοσυ. Αϑϑοῦν]ο5. Κοπηΐθ βοῃγοῖ θη πᾶσι ϑεοῖς 
ἀντηρέτην, νον ὃς ἀντέστη 415 (]οββοὰ αἀἰθηΐθ. (ϑορί. 289 ἀντηρέ- 
τας ἐχϑροῖσι ἀαΖι (6 ϑοῃο!]αβθὺ ἀντιστάτος.) [21656106 Βυ]Πἅσταηρ χὰ 
ὅθ σοφούς τε χἀγαϑοὺς ἀντηρέτας πη 999 σι δορός γε τῷδ᾽ ἀντη- 
ρέτας. [)ατηϊύ ϑὐππησηῦ [Ὁ61110} ποῦ ἀ6Υ [οἸσθηάθ οι σμερὸδναῖσι 
γαμφηλαῖσι συρίζων φόβον, ἅ06᾽ 65 τηὔρθῃ ἴτὴ [Ο]ρθη θη χγοὶ Υ 58 
ΔΒ [Ἅ}16η 561η, τγὰ5. ΥΥ 611 15 (61 τηδηρο] θη ΘΥΤΠ ΘΟ Γ16. ΘΘΒΌΠ[05- 
5600 ἢαύ. [5 τηᾶρ ἴῃ ἀἴθβθη θυβθη, ψ16 611 γϑυιηα οί, ἀἃ5. ἴΠπρ8- 
δπὔτη πδοὸ Πορῖοάβ. γογραηρ (ΤΠοθοσ. 829) σθηδαθι φοβοἢ]Δονὺ βίη. 
Ὑθμη τηᾶη ἃἂπ ἀντηρέτην ο΄1η6 Β6ΖθΙμηππρ 46 Ζο]0 Απϑύοβϑ πἰτημη, 
80 Κοηηΐθ (61 ἡδομϑίθ γο 5. τὴἱῦ οἴποῖῃ ΡῬΔΡΠοΙρίαμη ψ16 γεγῶτ᾽ ἐχεῖ- 
γον Ὀθρίηηθη, πη 416 Το ἀδηη ταῦ οἴπθηι [ἰο]αὐγαπι ἀαγῸ ἢ} (ἃ 8 
γΘΥθατα {Ππἰ απ τ οἰ του σ  ἢγὺ θυ άθῃ. 

Υ. θῦὅὅ. φόβον π80}) θη Μραϊοθι8. τηϊῦ ϑομδιηδηη πα ΥΥ 61]. 
Υ, 911. ἀπλήστου πδοῖ) ἄθη Ηδηαβο θη. 
Υ, 9587. Ὁ16 Ηδηαϑομυ θη Παρ ὀργῆς νοσούσης, ἄοθθοη [1π- 

Βα] Ραν κοῖς Ἡθγιηδηπ πδοηρσονίοβοη παῖ. ΠΙπάονί ἅπαουῦ. πδο (6 
ῬΑΥΔρΡηταβ6 465 ΤΠοιηϊδίϊα5. (Οταῦς, ὙΠ. ρ. 98) ἴῃ ὀργῆς ζεούσης. 
ομη Ηθιιπᾶπη Πἰογρθρθη οἰηνγθηάοίο δ βθηϊθηίαπι τϑοῖθ, το 0 88- 
δϊ8 ἀρρατογοῦ ἀπᾷ ἴῃ ΠΡ ᾽Ὸ5 νοσούσης ᾿ΤΓΘΡΒΟΡΙ , 580. Κοπηΐο αἀἴ6. ΝΆ 
γοη ἰατροὶ Ἰοἰομὺ νοσούσης γοΓδ 550. Ἠοιηδηη ΠϑΠΙὰ ἃπ5 Ρ]αἰάγοἢ 

τὴν: 

τῆττοττοντ πεσε τς--ττ- ται ταν, .ΨὕἝ-- ποῦ 
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(οοηβο]αῦ. δα ΑΡρο Ομ. ρᾶρ. 102. Β) ψυχῆς νοσούσης, ᾿πάρη 6Γ ὀργῆς 
815. Ἰοββοη δη58ῃ. 200} πὰὺ Ρ]αΐατοι ἰκοῖηθ Βουγθβκρα, (αὶ. θοὶ 
1ῃτῃ ἀατο ἄρῃ Ζιβαιητηθηῆδηρ ἰθῖο ῦ ψυχή ἂἃπ ἀἴ6 5161186 γνὸῃ ὀργή 
ἰτοίθῃ Κοηηΐθ, 1Π46Π}] νη] Ῥοἤτηθυ 26, ὩἸΟἢ γ0 ΠῚ Ζορηθ α͵6 Πδᾶθ 181. 
ἀοσοη αἴθ Βουγθιβκσαῖθ νοη Οἴοθτοβ ἰἰοθογβοίζαηρ (1 π80. 1Π|| 81) 1τ16- 
(6.1 ροθ58 Τα ]οηθ πὶ Ἰρδοι πα 186 δ᾽, 510}. ἔΘΊ 0 ἀθυβοὶθο αναπα δη- 
{ΠΠγΘη ᾿|6 ρόρθὴ 416 ον ίβκτα. ἋΟΓ [6116 485 ΡΙαίασοῃ. ΜΙ 
Βορυ μα θαηρ νοη ὀργῆς ἰδύ ἴτὰ “Ῥοχίθ ἤᾶοῃ Θίοραθιβ. ΧΠῚ ὀργῆς μα- 
ταίας σορθΌθη. 

ν,. 400. 16 Τιμοϑαῦῦ ἀθ5. Μϑάϊοθιβ βαδινῶν 01}} πίοῃὺ τοοῃῦ χὰ 
ὄσσων ρᾶϑ8θῃ. ΓΎΘΙΠΟἢ πδὺ ἀ16 1,Θϑαγὺ οἰ πῖρον ΗΔ ἀβοῃγ 6 ῥαδινὸν 
δ 10}. τ ΒΘάθηκθη. [,οἰχίοσο μή οοὺ τηδη τη] 61 ΠΟΙΠΘΡΙΒΟΠΘῊ 
τέρεν χατὰ δάχρυ χέουσα Ζι1 νοΥρ]οομθη. (1]. ΠῚ, 142. ΧΙΝΣ, 929.) 
ΑὔδΡ βοηϑδὺ ΠΙορὺ ἴῃ ἀθιὴ δοτίθ ἱπΊΠΠἼῸ ἃἀοΥ Βϑρυ! ἀ65 Θομ δηκΚθοῃ; 
ἩΘβγο ο5. οὐ κᾶν. 65. {τ ΘΠ ἢ ἄπτο}) λεπτός, ἰσχνός, εὐχίνητος, ἁπαλός, 
εὐδιάσειστος.ς 16 ἴηι] Τοχῦ ροροῦοηθ Οὐπη]θοῖαν τ γῦ γοη ΥἾ 611 ον. 
α. ὙγοΠ ἢ ἅπαονῦ Δηβρηθομθηα δαχρυσταχτὶ δ᾽ ἀπ᾿ ὄσσων (ΒΠῃρίη, ΜΒ. 
ΧΙΧ, ρ. 464. 

Υ, 420. ᾿Αρίας γηἱύ Ηαγύαηρ δηβίαθυ 465 Πα ἀβο ἢ ΠΟ ῃθ πη ̓Αρα- 
βίας. ὅἅΖυι γ᾽ ου ποι αἰσιιηρ ον ΠαΠἀβΒΟ ἢ ΠΟ ΠΘη [μοβαρὶ ἢαὺ ΕΠ] η8- 
ἰὸν σοιλθημ σοιηδομ (8855 ΘΔ Κοβρθασο Βόῆσηθη. ἃῃ αἴθ ΜθοΡοβ κἰϊδύθ 
ρον Ποκὺ παῦ, μάθη οΥ Ροιμουκίθ, ΑΘβοῦγ 05. βοὶ πἰοῃῦ πη ἴθ ον (6. 
(θορταρ!θ ρονθθθη 4185 ΟΥ̓ ρΊ᾽ΌΒ586. ΒΡΙΠΓ6. [)ᾶρθρθη οὐϊηπουίθ Ηοτ- 
τηδ πὴ τὴϊῦ Πθομῦ: Ρτοίθοίο 118. οϑὺ ἴῃ 118. ἰ0ο]8. (αἱ Ὁ] ἰθύγα ἢ 51] 
οββθηῦ ΠΘΙῚΟ {πηῚ δοουταίο βοϊθραῦ. θοϊββοηδθ βοῆ!αρ νὸν ᾿Αβαρίας, 
ὙΥΊΘΒ6]ον ᾿Αραμίας, Ηθτηδπη Σαρματᾶν, Ηοἰτηβῦτ Χαλχίδος. (ϑίθρμα- 
15 βγχΖαηῦ. πϑηηῦ ππίρι Χαλχίς οἴηο δίααὺ ἀἴθθοθ Νϑιηθηβ 11 δ'ογ- 
{πο ] πα ἀπ Ποργο 5. οὐ τὺ Χαλχιδιχὴ ἀατοῃ Σχυϑιχή: ἀὰ πὰῃ 
δίσαρο (ΧΥῚΙ, 2. 18. ρ. 150) οἷπηθ ἃπάοιϑ ϑίααν ρ᾽ϑίομθη. ΝΑΠΊΘη8. ἴῃ 
ΑὙΆΡΙΘη. πθηπΐ, 850 ᾶϑϑὺ 510 αἴθ ν᾽ θυ διβομθηρ οΥ ] ἄγθ ἢ), ΘΟ ἢ. [058 
᾿Αερίων τ᾽ ἄρειον ἄνθος. [)485. ΟΟ]Οἢἢθ. νοὴ Αθρυρίθυη θθβούσὺ σὰ], 
ΠΟΥ] ἸΙΘίονη Ἠοτγοαοί (11. 105) πα [)}1οάον. 124 580 106. βαρὺ Αγ]θπ8 
(ν, ὃτ9 ἰ. 814) 

ΠΏΡΊΡΟΙ ΠῸΡ ΡΓΟρΡίου Ὁ] 5. οο]10 ᾿ἰβύθ θγδοὶ 
6ΧῸ] ἃ Αθρυρίο οθίβαθ βϑυϊῦ ἄβροιδ ΤΡ Ϊ8. 

Αδρσγρίθη ατ4θ. π80}} ἀθτὴ Ζθαρηἶθθθ (65 Θἰθρηδηιβ ΒγΖ. ᾿Δερία 96- 
πδηηΐ, 56 1η6. ΕἸ ΠΟΘΙ ᾿Δέριοι, ᾿Δερῖται, ᾿ΔΛεριεῖς, ἀπ ΑΒ γ]ο5. ρ6- 
Ὀτδιοηῦ ᾿Αερία ΗΙΚοῦ. ν. Τό. β Κοηῃηΐίθ, ψὶθ ΕῸ55. Ὀθιπουκύ, οἷῃ 
Οτδιητηδί κοῦ Αοργυρίθῃ. τύ ΑΥΆΡΙΘη γοΡ ΘΟ, ΒΟ ἀμ 50 ᾿Αερίων. 
ἀατοῖ ᾿Αραβίας οὐκ] ἄτοη., ὈοβΟπάου5 (ἃ ΑΡΟ]]ΟΟΣ Ὀθυ]ο οῦ ἀἀ88. Α6- 
συρίθῃ γοῃ οἰ ηθηὶ ἰΚ προ ΑΥΤΆ ΙΘη5. ΘΡΟουν πα π80} ἴῃτα Ὀθηδημὺ 
ΜΟΓΩΘῺ ἰδ. (ΑΡ0]1. Π. 1. 8 Δαναὸν μὲν οὖν Βῆλος ἐν Λιβύῃ χατῴ- 
χισεν, Αἴγυπτον ὃξ ἐν ᾿Αραβίᾳ, ὃς χαὶ χαταστρεψάμενος τὴν Μελαμπό- 
δων χώραν ὠνόμασεν Αἴγυπτον.) 80 Εὐ585 5. 21] ἃ. 22. 

Υ. 420 5ᾳ. Π)᾽΄16 Κυιθ5ο ἢ. 561} βοιννιογῖρο ἀν Θίστορηθ ἰδ ἡδοὴ 
Ἠθρηδηη ροροῦοη. 8885 Αἰ]ὰ8 ἀδληδοῖ. πο ἁαΐ ἀον γαθ 5ἰθῃΐ, 
ἰδύ Δ]Πογαϊηρθ Ὀοα θη κΚ]Ίοῃ, που 0. τηθὴν 061 ϑοιδιηδηῃ, 
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Υ. 481, δὴ δηβίαι! ἀο5. Πδηἀβοῃν ΠΟΘ πα. δὲ ταύ ΥΥ 61]. 
Νν. 401. 1)᾽΄᾽΄᾽. ΟὈὐπήθοία! νοη Ποιηβίου 5 μνήμης (416 Παπὰ- 

ΒΟ ΠΥ ΠῈ6 ἢ μνήμην ὃ.) ἰδὺ πἰουῦ πού νη ρ. ἀὰ (ον. Δοοιβαῖῦν ἃ[5. Αο- 
ὀαδαϊν ἀν. ὙΥΊτΚαηρ δυσοίαθδυ θυάθη Καηη. [πὴ [ΓΟ σοπάθῃ ᾽η ἴοἢ 
θοῖ ἄθιὰ ΟἸναῦ δι5 ἄθη Ρουβθιη Υ. 199 ἀογ [μοϑαρῦ (65 ΝΜοα. σο[ο]ρί, 
ΜΠ ἀἄδθ5 ἢ ἢ Απίαδηρ ἄθῃ Αοοθηὺ ᾿θκοιησηθη ἢαύ. δ θηη (ον [ἰο- 
ὁοηβοηῦ νῸη ΘΟΠΙΠΟΥΒ. Αὐβσαθο (6Υ ΡΘΓΒΘΙ ἴῃ [,Θαΐβο ἢ 5 ΡΠ110]. ΑηΖοὶ- 
661 (1686 Επηοη ἀαἰίοη Πουτπδηη. απιρρο ΖΒ ῃγοΙ δύ, 50. πᾶῦ οΥ 510}. πἰοῃῦ 
ΟΡ ΠΠοΡΐ, (55. ἀἸ65 6106. 5 ῃοη ἴῃ ΟΠ ουβ τηο]οἰοιηδία οὐ 108 5101} {1{η- 
ἀοὐ (Ρ. 94 ἴῃ Απιη. 2), ψὸ ϑοῃᾶίου. θοτηουεῦ: 1 ΘΟμ ΓΑΓΟ δ᾽ ΠδΏΓΩ, 
ΟΡΙΠΟΥ ὁχ Ἰΐοτὰ ν ἴῃ Αθβοῃ. Ῥθυβ. ν. 191 οα. Βυαμοῖς, αὶ Ἰοοιβ, αὖ 
ῬΥΪπηατῖα, Αἴοβθαθ ποίϊο, ΠΠΠῸ ΟΡ Οομη ἤθη Ῥᾶ110 Ἰαὐ 85, ΠηΔρῚ5 οχ᾿βία, 
510. ΒΟ ΡΘηἀπ5 νἱἀοίαῦ 

χ' ἣ μὲν τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ: 
ἐν ἡνίαισιν εἶχεν εὔαρχτον στόμα, 
ἢ ὃ᾽ ἐσφάδαζε. [)885 ἀον Μοαϊοοιι5 δὲ ὨΙηΐοΙ ἐν ἢνί- 

αισιν πἰομὺ Παύ. νὰν ϑομᾶίου 0] ποοῖ πἰομὺ Ὀοϊταηηΐ. 
Υν. 412. Τὴ ῖο μαπαβοῃγ! ὉΠ| 6 Π6 Πιϑρατ πέπονθας ἀειχὲς πῆμ᾽ ἀπο- 

σφαλεὶς φρενῶν πλανᾷ [Ἰοϊαοῦ δὴ τΤΠ0}} 415 οἴποιη ἰοθοἰδίαπαο, νῖθ 
Ἠονυμδηη ΠΔΟ Προ Ίοβθῃ Πα. [)ὸ ΟΠου Καπῃ ἀστοῖ αἰχὲς πῆμα (ἀθηη 
50 ἰδῇ Ζὰ 1656} πἰομῦ ἀἴ6 ΠΑ] οδιρ κοῦ 465. Ῥτγοιηθίῃοιιβ ὈθΖοοΠ η0Ὲ:; 
Ο᾽ ὔναθ ἀδηηϊῦ 560 1π6 ρᾷηΖ6 ὈΙΊΒηθι ἄθιη Ῥτοπηθίμθιβ οοροη ον θ6- 
τ θ56η6 Ηαϊδαηρ νου]θαρηθη. ΑΡΟΥ 416 δίγαίθ ἀθ5. Ῥτγοιηθίμοιι5 τἱτὰ 
νυ θ θοῦ 50. Ῥοχοίοῃμηθυ. (Ὁ. 97, 24. 1042.) [16 ἴῃ ἄθηὴ οχύ 
Δα ΡΟ ΠΟΙΉΤΊΘπ6. ΔΟηἀογηρ βίαιηγηῦ νοὴ Ποἰμηβοῃ ποὺ (Καϊῦ. δύπάϊθη 
5. 203). 816 ᾿δὺ αἹρ]ογηθβο. να Πγβο ΘΙ! Ὡ]16ἢ, (ἃ, πνῖο Ηοἰτηβόν! θ6- 
τηθτ τύ, ἀα5. χὰ βοίηθιη ϑιδυδη να] ροβίθ!]ο Αα]θούναη ἀ16 γογ- 
Κὔτσαησ (65 ῬδυοΙρΙ ατὴ5. νου η] βθθθη Κοηηίθ. Πουηδηη ΒΟ Π ΓΙῸ) πέ- 
πονῦας αἰχὲς πῆ υ᾽ ἀποσφαλεὶς φρενῶν, χαχὸς δ᾽ ἰατρὸς ὥς τις ἐς νόσον 
πεσὼν χαχοῖς ἀϑυμεῖς. ΑΠαΘΙΘ 5ποηΐοη ἄθη ΒΘΠ]ΟΡ ἴῃ ἀειχές. ψ Γι] 
ΗἨατνίπηρ εἰχός βϑίχίο, 7611 ἀπιϑές. Ρτοιηθίποιβ [σὺ 1ῃ βϑίηου ἰθεθ 
ἰοτύ, οὔπο αὐ ἀἴ6 γονγίθ 465 ΟΠ ουβ, αἴ16 ]ὰ πὰ οἷπο Αὐβ ρα ηρ' Βοὶ- 
ΠΟΡ οἴσθπθη (ἰθάἀδηκθη 51πη6, νγοῖίου ΠΟ Κϑιοῃῦ σὰ ΠΘΠΠΊΘη. 

Υ. 487, )}|6 [ηὐογραηκύϊοη ἤδοὴ Θοῃδιηθπη. [)}16 χληδόνες πηά 
αἴο Ρορορηθηάθηῃ ομηϊηδ ρΘΠΟΓΘη ΘΠ ΖΙΒΘΙΠΠΊΘΗ. 

Υ. 496. σύντ᾽ ἄχραν π80}) Παγίπηρ, δηϑίαϊί 465 Πα η 50} 1 {ὉΠ 06 
χαὶ μαχράν. [νοῖδισ Παύθ πΠ8 0) οἰ πον ὅ16116 ΜΘ μ που 5 ἴῃ χάμ᾽ ἄχραν 
ϑοδηοῦ τηϊῦ ἀοΥ θοηηουκαηρ: παοιηοάο ἰοηριπαἀϊηθ ν᾽ ἀθαῦαν ἸΠ510 18 
6880 5ρ1η8, Υἱχ (1085. Αρύϊβδϑιπηδ δαύθιη νοῦῦῳ βαπῦ ΜΘηΔΠαΡΙ ἴῃ θὰ- 
ἀθιὴ ΤῸ. γϑυβϑη 5 (τᾶρτῃ. 50. θα. Μοίμοκθ) τὴν ὀσφὺν ἄχραν. ΟΡ 85 
γα, δἰ ρη! Ποαύπν ἃἃ ομηθηάαηα, ΑΘβο γ}14., Π)}Ὶ16 Θ΄0116 Μϑπδηαου5 ἰδὰ- 
ἰοῦ: τοῦτ᾽ ἔλαβεν ὁ ϑεὸς ἐπὶ τὸ πῦρ ἽΛπαν ἐπιτεϑὲν. οἱ δὲ τὴν ὀσφὺν 
ἄκραν χαὶ τὴν χολὴν ὀστᾷ τ ἄβρωτα τοῖς ϑεοῖς ἐπιϑέντες χτλ. Η δ᾽- 
ἕπηρ {ἀΠγὺ [ΘΓ πον 8η, (55 45. [υὐγιηοϊορίοι πη Μαρηπη βαρύ, ἀἀ55. τό 
ἄχρον τῆς ὀσφύος [ἰδ 50 Υἱ01 415 ἱερὸν ὀστοῦν, βδοτὰ 5Βρ΄η8,) Ἃαδβ 
Κυοασθηάθ, 561. Ηδιίαπρ Ππαΐ ΠοΙϑῖρα ιποηἀαίοη. ἀδάαγοῃ σογγο]}}- 
βία παϊρι 4855 ΟΥ σύντ᾽ ἄχραν 5016 0, ̓πΠἀοπὶ οὐ τηϊύ Ποοἢν ἄτη ΔΠπ- 

τξ -Ξ-- --ττ2Ξ-----5:-ε---π|ὸ|τττο ταν αταστι σας τνσκαντ νοι κατ πα ποα 
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βύοϑθ δ ῃτη 55 (0 ΘΡΓΔΟΠσΟΌγΔ0ἢ). Πϊηΐον ἅμα ἄθη [γα ν [ογάθτη 
νταοθ. [οἱ Κοηπίο. νι Ηαδγίπηρ Ὀοιηοῦκί, ΗΓ σὺν, Ὑγ6]Ι6Π6 Ρτᾷ- 
ῬΟΒΙ οη τη πυρώσας 4 νοΙ πάθη δύ. αἴ Ο]οβθο χαὶ ἴῃ ἄθῃ Τοχί 
σογαίῃθη. Ποιηδηη ὈΟΖοϊ ἢ ποίθ [6110 [ἰοἰβοθ ΟὈΠ]θοίαν 415. ᾿πα{]- 
15 τηϊῦ ἋΟΓ Βοιηονκπηρ: Οθίογαση απο ΑΘβομγ 8. μαχρὰν ὀσφὺν αἸοΙ. 
οδαδδα Παρ οδί. ἀπο οἃ ρᾶΓ5. οἴ πι ὀδπΠ81η ΘΟΙΏΡΙΟΠοπἤορθαΐ: πη6ο 
ρα ΟἸοσηθηΐοιη [ Ρ.]}π|5: 

αὐτοῖς δὲ τοῖς ϑεοῖσι τὴν χέρχον μόνην 
χαὶ μηρὸν, ὥσπερ παιδεραστοῖς, ϑύετε, 

απο ΠΟῚ 6Χχ ΟΠἸΠΐΪ ρᾶγίο Ἰη ΟΠ] οχίβθο νἱάούιν Ὑ οβδίαβ. (ορ᾽βίοϊαο τὴγ- 
Πο]οσ. ρΡ. 9519.) 

ν, 514. Βομοιηδηη {Πογβοίχῃ: Κ]πο Ποῖ. θὺ τη οι  ]05. σθρθη αΪ6 
Νούμννοπαῖρ κοι. Ὑ οΙοΚκου, ΤῊ]. 5... 54. [{π6 5οῃν ἄοΠοΥ πγοῖῦ δύ ΚΙαρ- 
Ποὺ 415 Νοιννοπά!ρίκοῖι. Ηατγίπηρ: [{π4 Κπιηδὺ ἰδῦ νοῦ τηδο  ] 501 
415. ΝούΠνοΠἀἸρ κοί. Ὑ01] Ροιηουκῦ χὰ ἡ. 09. ΟΠοῦιθ ῬΓΟΙ Ο ΠΘῸΓη 
51. Θὰ 50]]οΥἴὰ. 41ὰ ΠΟΙΆΪΠ τι ΘΟΠΊΤΠΟΟἾ5. ΡΙΌΝΤΪύ ΤῸ 5πὸ ᾿ρ51|5 Βα αἴθ 
ἘΠῚ νον ΠΠΡογα ἢ 11 Βροταί. Πδηο ὉΠ]Ὸ6 ὙΘΡΆΤῚ 6586 ΠΠ115 Ἰοοἱ ἴη- 
[οΓΡτοίαΠομθὴ ἀοοοῦ ῬΙΟΠΊΟΙΠΟΙ ΤΟΒΡΟΉΒΠΙη ν. 14. ΑΙ 85 (16 
ἀνάγχη 5101} πἰοῃῦ δα ἄθη του ῃθαθ. θΘΖίοῃ θη ἰζᾶηη, χοὶρὶ Υ. 17. 
ΑΙδο Κπη τέχνη ΠΟ ΠῸῚ αἴθ δεσμά ὈοΖΟΙ ΟΠ ΘΠ. 

ν. δὃ90. τοῦτ᾽ τὴἷῦ ἩθΙμΔΠΠη ἘΠῚ (101 ΔΗ 5.ΓΟΡ Π]Β0 θη Ἰυπίξρτο- 
οἤπηρ 16 η ἀηδίας (65. πη ἀβοῃγ  Π]ΟΠ θη τόδ᾽. 

ν. 580. Πῖο Παδπάβοῃ θη ἃ τὸ φωτῶν ἀλαὸν γένος ἐμπεπο- 
δισμένον οὔποτε τὰν Διὸς ἁρμονίαν ὕνητῶν παρεξίασι βουλαί. δέδεται 
ἢαὺ ΠοΙΠΔΠΠ οἰ ΠρΡΟΒΟΠΟΡΘη ππΠ4 ΖΈΡΊΘΙΟἢ ἀἃ5. ΠΔ ΠΟ ἢ ΉΠΟΠ6. οὔποτε 
ἴῃ οὔπω ρσοδηάπονί, 000}. νοταϊοηῦ Ῥαϊογα Αοπαολαηρ οὔπως ΜΟΡΟη 
(ΟΓ ρ8 2 Πη]Π]ΟΠ θη. ΘΓΟ]Π]6η Οα. ν, 109. ππὰ Πορβιοά. ορρ. οὐ αἴ685 ν. 
105 ἀθῃ γουσχας. [πὰ ΕΟΙροη θη δύ ΠουηΔηη8 ΔΟΠαοΡ πηρ' βροτῶν 
[{π ὃνητῶν τὴ ἀν ΑἸ Ἰβίγορο 6 Δα !οΘηοτηηθη. 1)1Π6οΥ Βοῃ τού 
ἀλαὺν γένος ἐμπεποδισμένον οὔποτε ϑνατῶν τὰν Διὸς ἁρμονίαν ἀνδρῶν 
παρεξίασι βουλαὶ. ΟΠ ΙΔ πη ΠΪΠΊΤηὐ 8 55 80} τὰν οἴη Ζὶ ἅρμο- 
νίαν σοΠ το 5. ριΠποίομ, οὐννὰ σεμνάν ΔΒσΘ[Ὁ]1]6η 50]. 

ν. δὅδ6. ἐχεῖνό ὃ᾽ ὅτ᾽ πδοῖ) Βγιποῖς πη Ἠοτηᾶπη. [)6. Μοαι- 
0015 Πδὺ ἐχεῖν ὅτε τότ᾽, ἦον (Θ᾽ Ργίδπιιβ ἐχεῖνο τε, ὅτ. Πϊπαοτῇ 
ΒΟΏΤΙ6} ἐχεῖνό ὃ ὅ, τ. 16 ΥΠ]ΘἀθνμοΙαηρ νοὴ ὅτε ἰδ οἤπο Αηβίοϑβϑ. 
Τα ὮΡου την χὶ Υ΄. 6]. 

Νν. 03. ποινάς πδ0) ἄθῃ ΠΔΠΠβοἢυἸΠῈ06η. 
Υ, 6071. ΠΙπάου βομνοῖ δύ τηϊῦ ππου τίου. Αροοορο ἄλευ δᾶ, τὴ 

ΖΜ] οαἰ]οοὐίβοηΠο ΤΥΪΠΊΘίο χὰ ΘΟ ηΠθη. [)ὸ. Μοαϊοοιβ Πὰν ἄλευ 
ἃ δᾶ (ἀλευα ἴῃ Πἰατὰ, 416 Αὐοοηΐο νη βρϑξογον Πδπα). Εἴν ἃ γᾶν 
ΟΠ Οοὐδίο Ηδηὰ ὦ φροβοῃυοθ0η. τὰβ ἴῃ (0. τηοἰβίθη ΑἸ ΒΟ ΒΤ ΠΟ 
ΘΙ ΡΟ Πα] ΐθη ἰδύ, ἴῃ ἄθπθὴ ἄλευ τὴ ἄοτὴ Αροβίγορῃ πἀπὰ ὦ δᾶ ρο- 
ΟΠ 6 θθη ἰδέ. Ὁ» δᾷ {ιῖροηβ ΝΟΡΘηΪΌτιη [ἢν γῇ ἰδέ, δύ βϑῦν φυγοῖς 
[6], ἀὦ ἀν {Ππη]αυ} ὃ ΠΡ Ὑ 510}. αἰγοοηᾶβ ἤπαάοί. Ερ ἰδὺ ψῸ] ταϊί 
ΘΟΠ ΙΔ Πη {τ οἷπθ ΤηΓου] οὐ]. σι ΠΟΠΠΠΘη, 6 πο} ἴῃ Δημήτηρ 
ἀἀ5 ὉΤΒρΡΙ ΠΠΡΊ]ΟΠ6. Δέα μήτηρ ΔΖ θυ ΚΟ π πο βοῃοῖη. ([ΠὉΡον Ἰούχίουο 
ΤΟ γι ]ορίο τηθ ἢν οἱ ΒΟ δτηδη. χι ΤΠ οορ. 5. 250.) 
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ν. 013. χυναγεῖ πα ΠοΙΙΠΔΠ ππὰ (65 ΠΟΘΙ ΓΊΠπ5. ὙΠ]6η ἀηδία 
(65 Βα 50} ΠΠΠΟ]Ιθὴ νοῦ ΠΙΠΔοΥΓ θΟΙ 6 Πα] θη θ ἢ χυναγετεῖ ΠΘΡροβίο Π0. 

Υ. δ14. χηρόπαχτος 8801} Μοίΐποκθ. Πϊπάοη ΒοΠδ] ἄαδ Παπᾶ- 
Β0Π ΡΠ ΠΠΟΠ6 χηρόπλαστος ΠΕ. 

Υ. 020. [1 Βοιοομηριηρ (65. Πα ἀβο ὉΠ] 0Π6η μᾶσσον ὡς ἰιὰΐ 
ΒΟΠδτηΔ πη ταϊὺ σαίοῃ ατϊηοη νου ποιοὶ, (ΤΠ 6 ἢγο νοη ἤθη Προ Ποῖ- 
Ιοη Βου]η 1802, 4650]. Μοΐποῖκο πὰ ΡΙΠ]οΪορ. ΧΙΧ, Ρ. 291.) 5. 229-- 
208. 16 ΟὈπ]ππηοίίοη ὡς 5ἰ6ῃ Δ ΠΠ0 1 815 οἴμοι Θί6 116. πη 6 1[6]- 
αν ἐν Κ πὰο (ὐἸηραιαὐϊνοη. 80. ἴῃ οἷποῦ 5[6110. οἶποβ Ζοϊσθηῃοδ- 
500 (168 ΑΘΒΟΙΙΣ]Ο5; (05. ΧΘΠΟΡ ΙΔΠ65 (θεοὶ ΑΥΠΘΠδΘΙΒ ΧΙ. 20 Δ: 

ἤεσαν εἰς ἀγορὴν παναλουργέα, φάρε᾽ ἔχοντες 
οὐ υξίους ὥσπερ χίλιοι εἰς ἐπίπαν. 

{πᾶ νου Αἰ Κοτὴ ΠΥ 5185 ΘΠ. 12 ἠγανάχτουν ἂν ἡγούμενος μᾶλλον 
λέγεσϑαι ὥς μοι προσῆχε. [0]. δ. 51 ἅπαντα προϑυμότερον πεποίηχαι 
ὡς ὑπὸ τῆς πόλεως ἠναγκαζόμην. )οπηοδί!οη. Ατὶδβίορ. 1, ὃ. 89. ρ. 
[80 τοῦτον οὐ “τιμωρήσεσὺὑς, ἀλλὰ χαὶ μειζόνων ἀξιώσαντες δωρεῶν 
ἀφήσετε ὡς τοὺς εὐεργέτας, (5. ΘΟΠδμηδηη 8. 290.) ΡΙαΐο Τρ. ὙΠ 

. 826 Ὁ. ἅ γε μείζω πόνον παρέχει μανϑάνοντι χαὶ μελετῶντι, οὐχ ἂν 
"ἤΐως πολλὰ εὕροις ἂν ὡς τοῦτο. [)Δ ἴῃ σοον αἴ6 5 .6116. 115. Πνν]- 
ΡΙ465. ΗἸΡΡοΪ]. ν. 90: 

οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ 
ἄστρων ὑπέρτερον βέλος 
οἷον τὸ τᾶς ᾿Αφροδίτας 
ἴησιν ἐχ χξ ρῶν 

Ἔρως ὃ Διὸς παῖς. 
(Π 1656. Θ΄ 6116 ἰδὲ νορ Εἰ] ομαγαὰ Εγθίου νουρ] ἤθη (6. αὐὐγδού! 0} 15. τ|51] 
Αρβοῆν!οο. Ὑ ΓΔ] ]Β]ανίαθ 1806. Ρ. 92.) [{Ὀτῖρθη5. νουρ 0}. Διο ἢ [,. 
ΠΙπάονί σὰ ἀν 5.616 465 [αὶ ρίθ5. α16. ϑ16110 465. Ῥτοιποί ποθ. πηα 
ΤΠοοοι. [ἃ. ΓΧ, 88 οὔτε γὰρ ὕπνος οὔτ᾽ ἔδαρ ἐργατίναις γλυχερώτερον οὔτε 
μελίσσαις ἄνϑεα ὅσσον ἐμὶν μοῖσαι φίλαι. ΠΙΘΡΗΪη οοη δι ἀπο ἀἃ5 
ΠΟΙ ΘΤΊΒΟΠ6. μελάντερον ἤϊῦτε πίσσα (1]. ΓΝ, 9117), σου θυ [ΛΘ ΟἸΚον (1Π 
ἄθη Ποιπουβοῆοη Π]δίίογη. 5. 914) πδηάο!ύ. [αγῸ} 16. Δηρο τ οη 

᾿ Β(ΘΠ]6η δῦ αἀἴο Πα ηἀϑ ἢ" ὉΠ|0Π6 [μΘϑαστὺ μή μοῦ προχήδου μᾶσσον ὡς 
ἐμοὶ γλυχὺ ροΒΙΟΠονῦ. ΠΙΠΔοΥΓ παὺ Ηογηδπη5 (ὐπ]θούαι! ὧν ἐμοὶ γλυχὺ. 
ΑΡΘΥΡ 165. οἹοδί, θη 60 ἢ). ΟΥΔΙΏΤΩ 50). οἴη Απβίοβϑϑ ΘΙ Π6η. 50Π10- 
ἴθῃ ϑ΄Ίπηη, ἦα 65. 510} ΠΙΘΙ ΠῚ ἀπῇ 616 Αὐτὸ ππα Ὑγ οἶδ ἀ6ν ϑογρο 
απο} ππα αἴοθ πίον ἀατο αἰ6 δ ονί ὧν ἐμοὶ γλυχὺ τὶ ἄθτὴ 
ΟΒ]θοίο ἀοὺ ὅδοο γϑυρ]]οΠθη οράθη ΚΆΠη. Πονηδηη 706 ἀθυΙρβοπ5 
ΒΟΊΠΟΙ ΟἸΡΌΠΟΙ (ὑοπ]οοἴαν αἴ Οὐπ]οοίαν Ε] 510 γ5 μασσόνως ἤ ᾿μοὶ νΟΤ, 
ΘΙ Πον ΕἸ ΙΒ] ον 5605. (4 Εν. ΠοΙΔΟ]. ν. δ1.4) Κοῖπ ρυοβϑθδ Ὁἰον οι 
βοΙροοσὺ ἢαὺ. [{6 06 α16. Δάνθυθία!ο (τη ραγα νοηάπηρ ἃπΐ ὡς Ρ6- 
την Βαύπηδηη (ργίθοι. (σαιητη. ὃ. 110. 8): θατοῃ Δηπδηρσαπρ (οΓ 
Ἐπάσηρ ὡς δῃ αἴο (ἀγα πιβίογσιηθη (65. Α ἀ]οούϊνβ ὑγ ΓΘ ἢ ἀἰ6 αταάιϑ 
ἀο5. Αὐνγοῦρθ βοϊίθῃου ππα θΟΒΟΠ 65. ΠΠΡ ἀληη ρΘὈΙ]ἀοὺ θη (6 Γ᾽ 
Βορυ  ἀονὺ Αὐτὸ ἀπα Ὑ δἶβ ρϑῆουθῃ ὑογάθῃ 501]. Ζ. Β. χαλλιόνως δαΐ 
οἴπθ βοῃύποι Ὑγοῖβθο. δύθῃηπη Βυζπηδηηβ [ἰθρ6]. σϑίοθο ἀπτο αἴθ 
οἴη [6116 ἀ05. ΘΌΡΠΟΟΪο5. πη αἴο αγ0] 465 Τρ 405. Βοριδυ οι τα, 
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τι ἢ Πρ δῖ, 50 Κη δὴ ΠΠΒΟΙΟΙ ἴθ 16. ἀ1686 (ΟΠ ραγα  ν ὈΠ Δ ππρ πιο, 
ΡΙαΐχ μαῦθη. ἴδπν. ΗΠ τδ0]. 49 ἀλλ᾽ ἡ γένοιτ᾽ ἂν ἐνδικωτέρως, φράσω. 
Ιριρ. Αὐ], 919 βούλομαί σ᾽ εἰπεῖν χαχῶς αὖ -- ἀλλὰ σωφρονεστέρως 
ὡς ἀδελφὸν ὄντα. Ηροὰρ. 1121 οὐχ ἀπώλεσ᾽ ἀλλὰ μειζόνως. ΒορΠοο!. 
Οδάα, Οο]. 101 εἰ μὴ δοχῶ τι μειόνως ἔχειν. (Β61 ἐγ ποσθη ϑοῃτ- 
βΒίθ τη ΒΟ Ποϊηΐ, 16 Εὐγβίου 1. 1. ρ. 950. βοιηθυκί, οἷπθ 5010η6 Οοτηρᾶ- 
ταῦ! νου ι πο ἢ νου ΚΟΙΉΤη6η.) ΒΡΌΠΟΙΚ 80 ῃτ]6 0 ἢ ὡς ΠΔΟ ΟἾΠΟΙ 0 
ΓΌΤΠΘΡαΒ εἷ5. ΒαΠαβοἢ ΠΟ ὈοΖοαρίοη ἀπαὰ ἴῃ (6. ΟΠ η  ]6 
ἨδΠ ΒΟ τ. 415 [ΠςΟΥ]Π]ΠΘΑΓΡΊΟΒ56. νου Πάθπθη [,6ϑαῦῦ: ΠΘΌΘΓΟΙΠΡΒ 
μᾶῦ τῃτη Ἠοϊμηϑῦνἢ θοιρορηποηίοῦ (16 ᾿παϊτθοίθ {ΓΘ ] οἴου προ 468 
ΑΘβοῦγ!. Τ᾿ οχίοθ 5. 40), ἀθ6 ἀδρθθθῃ ΒρυΘΟΠθη 16 (ἀδβθίζο (οΥ [ἀτἃ- 
55, (ἃ, ψ|0 ΑἸ τΘη5. ροχοῖρὺ Παΐ. μὰν αἴθ γήουίθ ἄρα. ἂν, οὐ, ἐγὼ 
τη ἀ6πὴ νογῃουρο θη θη Ὑ ονίθ τηϊῦ Απιβηϑῆτηθ (685  ουραμι βαθβίδη- 
{ΠΝ ΠῚ ὙΘΙΒΟΠ 6 ΊΖθη. (ΑὨΤΘη8. (6. ΟΥαΒ1 οὖ Δρἤδοτθθὶ, ϑ.Ο] θοῦσὰθ 
Ἡοτογηΐαθ 1845. ρ. ὅ. ϑοτοῖ, αἋ(θ διυριηθηΐίο 1ῃ {γ᾽ πηθίτῖβ ὑγδρΊο 5 
ΔΌΙΘοίο. ρθη δϑα (6. ΟΥαβΙ, ΘΙ ]510η6, ΔΡΉΘΟΓΟΘΙ απδοβϑύϊομθ. Ὑτδίῖ8!. 
1851.) 

γ. 080. ἐξαίφνης π80} (αἰδίοτᾳ πιηα ΗοΙτηβοί δηβίαι 465 παπά- 
50 ΓΙ ΠΠΟΠΘὴ αἰφνίδιος οὐθ᾽ αἰφνήδιος. ῬΟΤΒΟΠ οΥΗΪ δὰ ἀθπ Αὐδκαη[{8- 
ταὶ 6] ἀν {{πηβίθ!]ππρ' (αἰφνίδιος αὐτὸν), ΠῚ ΠἀοΥ Βοἢγ 16 0 ταϊύ ΕΠἸΤΉΒΙΟΥ 
ἀφνίδιος, ἀἃ' φν ὈοΙκαΠ ]Π10ῃ Κοίηθ Ῥοβι 0. τηδοηΐ, ψοροροη ἨΘΙΤΔ ΠΗ 
Ροσηου Κύ παῖ, ἀδ55 πο ἴῃ ἀοΥ Ῥτοβα. ΘΠ τηδη 5᾽ο9ἢ δα 416 ΗΠδπα- 
50 ΕΠ 6 νυ] 550. Κάπη, ἀ6Γ ΠΙρΡῃ Ποηρ σοργϑποῃ 10} ταῦ. Ηθιηδηη 
ΒΟΠΡΙ6 0 αἰφνίδια ΠΔ 0) 465 Ηθβυομ! 5 ]οββ ἀφνίδια: αἰφνιδίως, ἄφνω. 
ὙΥΊΘΒ6]Ὸ. ΒΟ] αρ' αἰφνηδίς νοῦ, 6] 0ῃ6 ΒΟΥ ἀπτο ἢ [ο. ΑἸΘχ. τον. παραγ. 
Ρᾶρ. 99, 80, Βοκῖ. δηθοά, ρ. 1510 μοζθιρί σῖγα. 

ν. 088, Τὸν Μίραϊοθιιβ οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὐχόμην. ογ Βομο]ϊαβί 
465 Νίραϊοθαβ ηὔχουν. ΗοΙηδηη 5[6]116 ἀἃ8 Μοίγιπι ἢθγ. Πιπάοτῇ 
ΒΟ γ16 0 οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν. 

ν, 691. )΄1Ά6 Ηδῃαβομυ θη πήματα, λύματα, δείματ᾽ ἀμφήχει 
χέντρῳ Ψύχειν ψυχὰν ἐμάν. ΜΥ]Ο τηδη αἰ 5'.ἴ6116. δ 0}) τηθίγ80}} ὁ0η- 
ΒυΠ α]γθὴ Τηδρ, 850 Β0ηθ᾽ηὐ ψύχειν πΙοἢ την Μοίηθκο ἀπα ΠΙΠαοτ ἴῃ 
Ψψήχειν οὐον Ψήξειν χ ἅπαοτη. δίοίπθκο μαίίθ ἴῃ (ον Ζθ ἰβοῃ τ [Ὧν 
ΑἸ οΡ ΠΤ Β ἸΒβθηβοηα! Ὁ 1841, 11, ρ. 11 ψήχειν νογρθβοῃ]αρθῃ τηϊὺ 
Βογαΐπηρ δα! δίοραοι5 ΧΧΧΥΠΙΙ,, ὅ9. ὥσπερ ὃ ἰὸς σίδηρον, οὕτως ὃ. 
φϑόνος τὴν ἔχουσαν ἐξαναψήχει. [16 γ] 6 η5 πϑῆτη Μοίποκο βοῖπθ Οθη- 
7θοὔαγ πο 1 861η6 1859 ουβοῃίθηθηθ Αὐβοαθθ δῖ, Παρθσθῃ νο- 
Μ 165 Ηουηδηη 801 ΗθΒγΟ 5. Ψψύξας, ἀμβλύνας, (τὴν) ψυχὴν φυσήσας, 
ἄνεμον ποιήσας, πνεύσας. Ηδτύπηρ οὐρᾷηψί πἰηίον ἀμβλύνας οἷη νΥονῦ 
ψ|0 ϑάλπος. 61] βου ἰχὺ Ψύχειν ἀπτοῖ 416 Ὑ Θγρ]οΙοπηρ γοῃ πη θη. 
ψΟ 100. νὸ ἀϊο Βατίοη ἀπτοῦ ἄθη Θίδοῃθὶ ἀΟΓ βοῃθ!θηάθη ΥΥ οτίθ 
(κέντρῳ) οΥὐβίδυγοῃ. βαρὺ τὸ περίβαρυ χρύος ἔχειν. [Ιῃ ἃπάοΙοπὶ Θ΄ ΠΠΘ 
Ὀσϑποην ΤΠ ροοῦῦ παραψύχεσϑαι (14. ΧΠΠ. 584) νύμφαι μὲν σφετέροις 
ἐπὶ γούγασι κοῦρον ἔχοισαι δαχρυόεντ᾽ ἀγανοῖσι παρεψύχοντ᾽ ἐπέεσσιν, 
ψῸ Μοίμοκο σθσθη Αἤτθη5. ΑΘηαοΡαηρ' παρέψηχον μελέεσσιν τύ Βρομί 
ΒΙΠΒΡΓΊΟΝ ογμορθη παῖ. [)1606 ἢ Τοχὺ ροροθῦθηθ (ὑοπδυ αἰραηρ (6. 
Θ.6116 στῃνὺ νοὴ ὙΥ̓ 01] ΠΟΥ, ὑΘ] Ποῦ ἐμὰν ἀιβδύ!955. πΘ] ΟΠ 05. ἰοϊοῃΐ 

ἁ 

Ψ᾿»-- “Δ 
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ΟΠ δΠ5 Υ, 689 οἰπαγίπροη Κοηηΐο, πη χαρ] οἷο} ἀμφαάχει πτη5[6}}6. ΠοΥ- 
Ο ΠΠΔΠΠ [085 δείματα χορ πα 50} γ16 0 ἀμφήχει σὺν χέντρῳ, 

[Γ᾿ 

γ΄, τύ8. τρέψασα τηῖξ Ηογπαπη πδοῖϊ (ον ΝΥ ΕΓ ΘΠ ΡΟΥΡῸΡ ἀπα (0. 
1μοἰρφίρον Ηδμ 5οΠγ Ὁ ἀπδίαιε στρέψασα. Ηογπιδηπ Ὀθιπουκύ: Νοη ἀ- 
Ἀἱζαν: τϑοῖροτο τρέψασα, ρατίηη «υἷα ἦ6 Π{ΠΠΠῸΡῸ ἀπο ΠῸΠΠῸ ΠΟΥ 
βιβοθρίθτα 50 10. ΒΟΓΙΊΟ οδϑῦ, ρϑυ τη απο4 11|ἃ, αὖ οΧ ν. ὅ90.---899 
ἀρρατοῖ, ἃ οοοἰάθηΐο γος, αὖ ρΟΓρΡΟΤῸ ΡΟὐ 5. ΨΟΓΒῚ5. ΟΡΙΘΠ ΘΤῚ Ο11817} 
86 ΤΟΐΓΟ γοίογο δἰὺ ἀϊοοηα. ροηβο θυ άθη ἀνατροφή πη ἀναστροφή 

᾿ Βδαυῇρ γον 5610 η80}} ΘΟΠ δον. τηοἱοἰοτηαία. οὐ 0 ρᾶρ. ΘΟ, Ὑ ΘΙΟΙΟΓ 
δα ὙΥ̓οββϑ!ηρ αἰαίτ. 46. Τπἀδοονατη ἀτοΠοπί. Ρ. 18 54. γογυγοῖδί, 61} 
Βοχίθηῦ στρέψασα ἀαταυ! ἀδ85 [0. ἀἷθ ροροηνναγις Δ} ΡΓΟΙΠΘΙΠΘΙΒ 
᾿ΠὈΠοΚέ, ῬΑ] 4 ἤτοι Βομτι 6 ἀπα ἴῃτ Ααρθη Δηίουβγο ΠΙΏ ΟΠ άΘῊ 
ΜΡ --- οἷπο οὐνγαβ ροϑθοῃίο Εν ΚΙἄγπηρ. 

Υ. 112. Π΄6 Ηδπάβομυ θη [αϑὺ 8116 ἁλιστόνοις γύποδας. Ποῖ- 
τπᾶπη ογκαπηίθ, 4855 αἴθ πηνογβίβ μα Π6Π6 Τ,Θβαγί δὰ5 (6. Ὑ ΘΓ ἸΒΟΠ ΠΡ 
γ0Π ἄθιη ὈΓΒΡΓΠ ΠΡ] θη γυῖα ἀπα 5ϑίηθν Εν κΙἄγιηρ πόδας οηδίδῃ θη 
δύ. [Ιππτὸ [οἰσίθη βοῃόμιδπη., Ηοϊτηβοίῃ, Μοίηοκο, 761. ΒΙπάοτῇ 
Βομγῖο 0 ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις πόδας. οἱ ὙΘΙΟΠΟΙ [,οβατ 5100. αἴθ. ΟὈΥΡαρίθ] 
πἴοῃς οὐκ] ἄτοη ᾿ᾶβϑί. Υ, 118 5ἰπα οἴπίσθ ὕουβθ διιβοθία ]6η. 461} 65 
Ἰϑβδύὺ 510}. πίοῃῦ οὐ] ἄγοη. τνῖθ [0, νἄμτοπα 56 ἄατοῦ (45 [πὰ (θ᾽ 
ΠΟΙ Δ Ἰβομοη ϑογίμθη οἷηρ, σὰν ΠΠηκοπ Ηδηα Ζαρ]οῖοῃ αἴ ΟΠ ΔΙΥ 6. 
πη ἀἀ5 Μίθου Παθθη Κοππηίθ. [ΠΟΙ τηϊδβίθ 516. ΌΠΠη 516. ΨῸΓ 46 
ΟΠΑΙ θυ η ρουγατηῦ χαγ6. Δα} Ιῃτοῦ απ ἀθγιπρ νυ οἰἴο νου σθαΓΠΏρΡΘῊ 
δοίη, [)165 μαύ Εοὸθ5 5. 20 -- 26 ροζοῖσί. ϑϑῖίπο γουηθΐῃθηρ (855 
οἷπ ΥΟΙΚ γῆς παῖδες ἴῃ ἀ6η Διιβοο Ἁ!Π] 6 Πθη  γβθη ροηδηηῦ 861. Μ06]- 
ΟΠΘἢ ΘΓ 80} δαΐ 5οῖ πο Καγίο οἴποη Ρ]αζ ἀπσονίθβθηῃ Παΐ, αὶγὰ Ὠϊη- 
ΓἈΠΠρ0. θὴπ 445 ΒοΠο]Ιοη [ύποδας" ἔϑνος ἀντὶ τοῦ γηγενεῖς 510}: δυΐ 
αἴθ ἀδρίάθῃ θθχιθηΐ, σΉ]0ῃ6, τῖο Μοίπθκθ Ὀϑιηθγκὺ ἢαΐ, γοη ἄθη Βγ- 
ΖΔ} ΠΟ θῇ [ἥπαιδες σοπαηπύ ΜΠΓάθῃ. 

Υ. 1064. ἀσχαλᾷ πο) ἄθῃ Ἠδηαβο 6 η, σπγὰ8 ΠΙΠαοΥ ΟΠ Π6 
ΦΪηροπάθη ἀταπα ἴῃ ἀσχαλεῖ σοιπαογὺ ἢαύ. 

Υ. ττ0. [16 Τμοραυῦὺ (95 Μοαϊοθιβ δύ [ρίζα μα] θη. 400} ἰδ 
ὙΥΊΟΒΘ Ιου. Δ ΌΓΒΟΙ]αρ (ΒΟ Π6α. οὐ. ρᾶσ. 19) ἄν τὴῦ ἀογ []Π15105 [Ὁ 
ἀἴὸ ῬαγΟκοὶ ἄν σὰ 50 ῃγΟΙ θη 5601 ΔΉΒΡΓΘΟΠΘπα. ὙΥ̓ΊΘΒΘΙογ. ὈθτηορΚύ 
ἀα85 αἴθ Ῥῆγαβ ἐχ δεσμῶν ἀναλύειν 5Β0ῇ0η "61 ΠοΙηοῖ γογκοτησηΐ (θα. 
ΧΙ, 200) ὑπαὶ γοΡρ]οομῦ 416 ἅΠη]Π.Οῆ 6. ΤΊ 6515. ἴῃ οἴποῖη ΕὙΔρΙηοηΐο 
ἀον Πγοσγρῖο 190. ἄχους δ᾽ ἀν οὖς ἔχων. ὈΙπαονί 50 ῃν100 οὐ δῆτα 
πλὴν ἐὰν ἐγὼ ᾽χ δεσμῶν λυϑῶ, Ηδηίαησς ἐγὼ αὐτὸς ἐκ δεσμῶν 

᾿ λυϑείς. 
Υ. 111. [)ὰ5 Ῥϑυβοπα!ργοΠΟΠΊΘη σε Π80]) λύσων δῦ πΔ0 ἢ (6Τη 

Μραϊοθιβ νγορθθίαββθη, ψῖο Υ. 591 με. Αποὴ Υ. ζ8ῦ δῦ 1ῃ οἰπίρθῃ 
ΗἩδπαβοῃν θη 485 ρ]οβϑίγοπθ ΡΓΟΠΟΙΊΘΠ ΘΙ ΠΡΌΒΟΠΟΡΘΗ. 

Υν. ττ0. [)ὰ8 ΠΑΠαβοἢ ΡΠ ΠΟ Π0 μηδὲ ἰδὲ ἀθῃ ΖΘ ΔΤ ΘΠ ΠΔηρΡΘ 
ΔΠΟΘΙΉΘΒ56η. ἦα ἢν ἴο 1ἢγο Κι σοι [γγ ἢγίΘη. οθθη50. αἀαη 6] Ό]61- 
ΒΘ 50116Π ἃ15 445 γουῃοροροῦθηο Οὐ κ]. ΠΙπάον οι ταΐϊῦ ΒΙοτη- 
Ποιὰ χαὶ μήτι. )}16 ῬΑΓΕΙΪΚΟΙ γε Παὺ ΗουηΔ πη 8118. ἀθ1ὴ ἢΔΗ ΒΟΥ 
ΠΙΟΠΘη τε Ποιροβίθ!]. 
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ν, 803. ἀχραγεῖς πδοῃ ἀοη Ηδηἀβομγ (6. τνὰ5 ΠΙ πον ᾿π ἀχλαγ- 
γεῖς σοδηάου! Παί. 

Υ. 822, ἥπνερ δηδβίαϊξ 465 σφ ηΟ 15] τη θη ἥντιν᾽ πᾶὸ) Ηθ᾽- 
Τη8 Π}, ΜΘΙΟΠΟΡ ΔηΓΠΠγὺ ἀδϑ5. Υ. 609 1η ἀθη ΗδΠαβο τ 6 ὅτι δηδίαϊ 
65 ἀἄστοι 465 Μίοίγατη σοίογαθυίοη. ἀπ ἀαγῸ}} αἰέθ ΠΧ! οσυΆΡ 6 η. Ρο- 
φοιρίθῃ ὅπερ 5ίθῃΐ. ΟΟἢ ἰδὺ ν᾽] οἱ ουὐ τηϊύ Ἰζδο]ν ἣν πρὶν νοῦΖα- 
2106. ΌΓΔη ΠΟΙΠΊΔΠΠ 8110) Βοῇοη ροάδοῃύ Παΐ. 

Υ, 8ὃ29,. γῆς πέδα τ ΝΥ 611 δῃηδίαθθ (68. απ βο ΠΟ ἤθη δά- 
πεδα, 4 δάπεδον 416 Δηξοροη 1 π|ἃ ἸΤηΤη6 ̓  Κατ ἢδὺ ππα [γ (ἃ5 νο 
θιπάου τἀπὰ Ἠρογηδηη 8. ΠΡΟ ΠΟΙΠΠΠΘη0 γάπεδον ἨῸῚ αἴθ Βοάθαξαηρ 
ατπηαϑύοκ θ6] οἰπθη Ἠδιβο ὈοΖοιρὶ 150. ορηδητθ Βυχαηία8 Παΐ 
ἸΏΤΟΙ γ᾽ λέγεται χαὶ γήπεδον τὸ πρὸς τοῖς οἴχοις ἐν πόλει χηπίον; 
ὅπερ οἱ τραγιχοὶ διὰ τοῦ ἃ φασὶ δωρίζοντες. (Π)1656. 5.610 ᾿ἰδὺ νη 
ῬΟΥΒΟῚ σὰ ἔπι. ΟΥν. 924. θοΙροθταο!.) [)ᾶχὰ Κοιημηθπ αἴο γοη ΒΙοΙη- 
{614 Δηροί ἢγίθη ΘΓ0]]6η. 50Π0]. δὰ Π]. ΓΝ, 2 δάπεδον δὲ τὸ ὁμαλὸν 
χωρίον: γήπεδα δὲ τὰ ἐν ταῖς πόλεσι προχείμενα ταῖς οἰχίαις οἷον 
χηπίδια.- οἰχόπεδα δὲ οἰχιῶν χατεριφεισῶν ἐδάφη πη πδίαϊῃ. Ρ. 490, 
41 γήπεδον μέντοι τὸ ἐν πόλει προχείμενον οἰχίαις οἷον χηπίδιον. ὅοΠο- 
1αδῦ. Ορρίδηϊ δὰ ΗΔ]. 1. ὅ4 ἐχ τοῦ γῆ χαὶ πέδον γήπεδον, τὸ τῆς οἰχίας 

ί Ὁ 5 ΄ μ᾿ μι Χ “ Ὡ ’, 9. ᾿ς Γ 

πεδίον. οἰχήπεδον δὲ τὸ τῆς χαταβληϑείσης οἰκίας πεδίον, ἐρειποτόπιον 
λεγόμενον. ἴϑαζιι ΤΙ ΘΟΡΙΙΌη Υ. 6117 τοῦ τειχοποιοῦ γαπέδων ἀμειβέως. 

Υ. 8ὃ395. Τὴν Μϑαΐοοιιβ μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι τῶνδε προσαίνει (ΔΠ΄ΟΓῸ 
προσσαΐνει) σέ τι. ὈΙΠαοΙ 58} αἴ6 ονίο 415 ππρθομύ δη. βοῃτῖθ Ὁ 
ΔΡΟΡ τὴϊύ Τ αν ποθι5 ἔσεσθ᾽ εἰ, [πάρϑϑθη 5ἰπα ἀταβϑὶβ ψ]ο ΕΠΒΙΟῚ 560} 
ῬΘάθηΚΠ10ῃ. [ἢ ἀθη δ ουίοη μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι οὐ Καημίο ΠοΙτηβδίῃ, 16 
{πον Πανίαπρ, οἵη (Ἰοββοη πη νουδιβοητο ἀ855610 6. τη ἄθη ἴῃ 
ἄθη Τοχὺ δα σοποιητηθηθη δ ουΐθη. Παγίπηρ βοῆγ0 ἢ δὴ μάχαιρ᾽ 
εἰ, 611] εἰ τὴν τάλαιναν. 

Υ. ὅ49.. Π΄Ά6 νοὴῦ ΠΙη ον οἸΠσοκΙατητηοσίοῃ Ὑοτίθ ἐπαφῶν τ᾽ 
ἀταρβεῖ χειρὶ χαὶ ϑιγὼν μόνον τηδόῃθη πο  ἀθη ΕἸηαγποὶς 46} [Τη- 
ΘοΠ Ποῖ πη 51η4 [τ ἀθη  αβαμηηθηΠδηρ πποη ἢν ]10ῃ. [16 Ηδηά- 
Βοθτ θη Πα οἢ 1π| ΕΟΙροηάθη ἐπώνυμον ὃὲ τῶν Διὸς γεννημάτων. [)ἃ 
416 Ηδαρίβδομο Πἴθν [6 }1{{Φ 4855. πᾶΠ]101}. [ὁ ἀπο ἀϊο ΒοΡ ἤγαηρ (65 
θι5. ΠΙοἢύ ππι νῸη Ἰἤτοη Δ ηβ᾽ πη Ροίγοῖῦ. βόηθα Διο ἢ βοηπδη- 
ΘῸ ΜΠ|Γ6, 50. ΠΔΠ1ὴ ΠΟΡΠΔ ΠῚ οἶπο [,ἴοῖκο νὸν Κ΄. 849 δη ππα οὐσδηζίο 
παύσας τε μόχϑων τῶνδε φίτυει γόνον. ἨοΙτηδῦι} οὐαπηΐο ἴῃ ἄθη 
Ὑγοτγίθη χαὶ ϑιγὼν μόνον οἷπο ἴῃ ἄθη 1 οχύ σοάγαηροηο ὑγκ ἄγ πρ Ζὰ 
ἐπαφῶν ἀταρβεῖ γειρ. Μ|Ὲ0Ὸ βοῖποι ἴῃ ἄθη Τοχὺ δα ροποτητηθηοη (0η- 
δυ]στηρ ἀον Δ οὐίθ 1Ἰθ556. βοῇ ὙΥ 656] 0 γ5. δ ηηῖρο (Οη]οούμι πὰ [Ν0]- 
θοηθη γέννημν; ἁφῶν [Ὁ γεννημάτων γνοΓοϊ ρθη, ἀ00} 50 ἢ] 0 ΤῊΪΡ 
Ἠοἰτηβον 5. Δοπάοναπρ φιτυμάτων ἀθη δογΖιρ 2 γΘΡαΙΘΠΘΠ, 

Υ. 8609. ϑηρεύσοντες π80}) θη ΠΑΠΑ ΒΟ τ 6. [)88 ῬΑΡ ΟΡ τὰ 
[αὐαν] 55 δἷο ἢ. ἀπὸ} ἀπ10}} οἷπο Αὐὸῷ νοη Αὐὐγδοίοη 085. ΤΟΙ Ρ8Β 
οΥἸΠἄγθη. 50. 455 ϑηρεύειν 5οῖπο. ρονδῃη]οΠ6 Βοάθαθαπσ 65.  ΘΡ[Ὸ]- 
Θ0η5 Παΐ. 

Υ. δ7ῦ. μαχροῦ λόγου 580} ἄθπὶ Μοαϊοοιβ ππὰ ἄπ ϑο ΒΟ] ΙΘἢ 
την Ἠουθδηη. ΠΙπάοτῖ ΠΔΠ ΠῚ] ἃτ5. ἦν ὙΠ] ΓΟ {110} ἀπὰ ΔΗ άΘΡΟη 

ΓῚΊ 

πὴ ν- οὐνώρβ 
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Ηδηαβομν θη χρόνου. [1650106 γτγίδηΐο Ππἀοῖ, το ΘΑ θριδηπ5. Βο- 
πηθΓΚίο, Ῥοιβ. {14 διαϊί, νὸ αἴθ ΠδΠἀβο " Π}Γ6 ἢ δαπὶ 161} ἐν βραχεῖ 
χρόνῳ [τ ἐν βραχεῖ ἡδ Βα Βθ6Η. 

Υ. 894. 16 Ηληαβο υΠἴθηὴ μήποτε μήποτέ μ' ὦ Μοῖραι. 1})16 
ῬΔΡΝΚΟΙ τοι παὺ 61] τιπὶ (ΔΓ δΡΟΡ ΠΟ ψ] 0 ἢ οἰηρσοποίσί. ἴῃ ἀἴθβοὺ 
Βάθοη 416 ΠδΠαβο ν Πἴθη ἢ σοφὸς ἢ σοφὸς ἣν ὃς, ψὸ πα οΥῇ ἣν ΠΙρσίο. 
ΘΒ ἢ ἀμαλαπτομέναν ΠΔῸΠ ὙΥ οἾ15. βομῦποι (π]θοίαν Τὰν 

ἀα5. πηνογϑίδη 06. γάμω δαπτομέναν. [)ὰ5 δ οτύ Ππαοὺ 510 μοὶ] [γ- 
ΘΟΡὨτοη Υ, 99, ἀπο) ᾿αΐ 65. ΘΟΡΠΟΟ] 65. ΠΔῸἢ ΠΟΘ ΟΠ] 5 5. ν. ἡμαλάψαι 
σοῦγαπο!ν, ΠΙΠἀοΥΓ ᾿Θῃ 1610 ΟΠ χθὴ5. Οὐπ]οοῦπ μέγα δαπτομέναν, 
ὙΥΊΟΒ6Ι ον ἀποδαπτομέναν τη Υ᾽ ΟΥΡ] ΘΙ πηρ νοη ἢ οβυοῆ 8 ἀποδάψαι, 
ἀποχόψαι. 

00]. 916 Ἠδηαβο με οὴ ἐμοὶ δ᾽ ὅτι μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος 
ἄφοβος οὐ δέδια υηῶὲ χρεισσόνων ἱ ὑξῶν ἔρως ἄφυχτον ὄμ μα προσδάρ- 

χοι με. ΠΙΠάον δὐῦβδυ ἄφοβος 415. (ΟἸΟΒ56 ΠῚ 85. πηα ΠΣ ἔρως: 
ἀάπη ἅπασι οὐ ἀπόλεμος 1η ἀπολέμιστος απ {Π0 0 ἀ6η ΑΥΚΟΙ τὰν 
ὙῸΓ μῆτιν, ᾿Π6Ο1η ΟΥ̓ ἄθῃ χνοϊίοι γοΓ5 τηὶν οὐδ᾽ ἔχω, ἄδη ἀν 6 η ταῦ 
μῆτιν Ρορίηηΐ. οὶ ἀΐθβθη πηπουῃ ρθη οπ ]5ο η ἢ Ὀ]οΙὺ ἀα5. ὅτι 
4πι Απίδησ; ἀογ ἀδάθτοι σοροῦθηο ἀράδηκο ἰδ, στῖο Θοπδιηδηη Ρ6- 
τηοῦκύ, ἀθη Δ οΡ ἢ ] 1556. ἀονΡ. ΟἸκοδη! ἀθη ΠΙΟΠΓ ἀπρόξο. τς 1)6ηη 
αἴθ β'ηά, (ἅπγι ΘΟμδιηδθηη ἰουνῦ. 415. τπιηνουδ ἢ] 6. ΠΟῸῸΪ ὉΠΙΟΡ (65 
ναίοιβ ον! βίομοηαο {πηρίγαμθη χὰ ἄθηκθη, 6 ἃὰ5 Υ. 190, 19] 
ΒοΟΡνΟΓρΡΟΐ; 50 ΔΡ6Γ ψ|6 616 οδίροη δ ονίο ἰαπίθη. νυν ΓΘ η 516. ΠΕῸΓ 
οηὐνν ον 815 ΒΟ Π0Π ἴῃ ο] ΘΙ ΟΠ τη βδισοῦ. ἢ ΙΟΡοπο οὐον 415 ν ου]οθίς, 
τηῖν ΠΟ Κϑιοὺ ἀπ! οἷπο ᾿οβυτηπηίο, θΘνου βίο Πθ 6. ο]οΙΟΠ τη βϑῖρο γογ- 
τηϑη!παπρ ὨᾺ ΡῸ ἢ τοάθῃ Κὔηποη. [Γπίοὺ ἤθη τΐϊν Ροκαηηίοη [ὑπηοπαδ- 
{Ἰο ΒΟΥ Β ΟΠ6η 5οῃο πη. τὴν οΠμδιηδηηβ. ΠΘοοπβυ αἰλιηρ ον. 5[6116 
ἄθπ δογΖιρ Ζ νϑΡαϊθπθη. ϑοΠδιηδπη βίῃ ἴῃ οὐ δέδια οἴ'ηθ. ψΌΠῚ 
Κδπο οἰ ρον ηροπο (]ο556, ἅπαογὺ ὃ᾽ ὅτι ἴῃ δὲ τί πιηα μεν ἴῃ μιος; 
ἀθὴ ΑὙΘΚΟΙ νὸ γάμος ά550η ἃποἢ οἷη ρῶν ΠΠαβο} 6 η ποθ. 
611 βοῆγοῖ ύ: μοὶ δ᾽ εἴη μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος, ἄφοβος, εὔδιος. 
Ἠουδηη 500]]06. ΔΗ ΙΒ ΓΟ 5016. ΤΠ Βρυθο τι ηρ ΠΟΥ, ΤΠ 01ὴ 61 ΟΠ 1000: 

ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅτε μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος, 
ἄφοβος οὐδὲ δέδια, υηὸὃέ τού με 
χρεισσόγων ϑεῶν ἔρως 
προσδράχοι. ὄμμ᾽ ἄφυχτον. 

ἀοροῦ αἴθ Αθπάουιπρ 465. ὅτι ἴῃ ὅτε Παῦ δο!ιδηηᾶπη ᾿οπηου κί, (855 
τῇ Μαηάο ον «πηρίγαποη, αἴθ. γοη τηὔρ!]!οΠοη Κα Ι σθ ἢ γοιταλμ] αη- 
δ6η τοάθῃ, Πβρουπαιρὺ πιο ὅτε, βομάθΡη εἰ ἀ45 τϑομίθ Ὑγογί βϑῖῃ 
γα. 

νι. 907. αὐϑάδης φρενῶν πδο) ἀοιη ΔοαΙοοΙΙ5. 
νι, 9117. ἴὔοθοῦ 416 δυίσθηοιητηθπο Αθπαοσπηρ 5. δὰ Υ. 1087, 
ν. 926. 1)160 Ππαπα50}} 1 ὉΠ16 6 1,οϑαγὶ πρὸς χαχῶν δύ τηἱύ {Πητϑο ῦ 

γῸὴ θη [ΟΓΔΙΞΡΌΒΟΓΙ.. 50. Υ]Θ6] 101}. νγοῖδθ, ΠΠΡΟΥ ΠΟ ΚΒΙΟΠ ΙΟΌ, ΘΟ] Β56Η. 
ΤΊΘ56 106. βίθῃῤ νοῃ ογϑίου Παηα ἴπὴ Μϑαϊοθι, [οσπον ἴῃ δηίδρν, 1. 2. 
ἘΠῚ Κ. ν]πα. 1. 8. πα 415 γανίδηία ἴῃ Ραν. Β. Αποὰ αἴθ. Βόπος- 
Ἰΐοπ ταϊρ Ἰῃγοη πη ον] ΟΠ6η ΕΥ̓ ΚΙ ἅλα μρθη τγοΐδοη. αὐ ἀΐοθο [μοϑατί 

ς» ον 
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πη. [Πταΐεξιν ἰδϑὺ ἀογὺ οἰσθηθ!]!ο 9 Αὐβάγαοῖς γοθ ΕἸηρκδιηρίο, 
ΜΟΙ Ὸ5. ἴῃ Υ΄. 920 Ροροπῆθηο 114 (6 ΠΟ οΥ 15. χαϊοίχὺ ἀπτοὶ- 
Θοίαηνῦ Πάθοη ἱγά. [2 556106 ΒΙΙὰ ΠΙορὲ Β61 ῬΓΟΡΘΓΖ 10. 1. 14. ὃ 
4 ἀταηθ Ρ6Ὶ ἄθη δ ογύθῃ ρϑγαϊίπ5 ἴῃ απδάδτη ἰδ 15 ΡΔ]]ΘΒΟΘΓῸ ΟὈΓῚΒ 
[ΠΟΙΡῚ5. οὖ ρτῖμηο ἰαρβιβ ΔὈΪτθ στδᾶμ, ψ|6 Ἰοἢ ἃ5. ἀθῃ ΟΓΙΘΘ ΠΡΟ 
νοη ΝΜ. Ηδαρὺ σοϊουηῦ ἢμαθ6. [}16 χαχά 5᾽η4 416. γόυποῦ νὸη ΡΙΟΙΠο- 
ὑπθι5 φοπαηηΐίθη αγθὶ ἤθπθη δ αἰἴΐοη 408 Κὔπίθροη παλαιστὴς. ΠΥ 
(δρτδιο σοὴ πρὸς Ὀοάατί Κοῖηθ5. Ν ΟΠ γΟΙ565; ΘΡΘη50 ΘΟ γδποῃῦΐ 2. Β. 
ΒΌΡΠΟΟΙο5. ἀπὸ ΑΙ. ἸΟ΄8 ἀλλ᾽ ἄνδρα χρὴ. χἂν σῶμα γεννήσῃ μέγα, 
δοχεῖν πεσεῖν μὲν χἂν ἀπὸ σμιχροῦ χαχοῦ. 

ν. 990. ὃ δ᾽ οὖν τη Αοοθηῦ πδοὴ ΠοΡΙΠΔΠΗ. 
Υ. 948. πρὸς ὧν τ᾽ ηδοῖ) ἀοῃ Ηδηαβοἢ τ 6η. [,οἱο νᾶτο αἷ6 

Αϑμαογιηρ ἴῃ ἀθη ΤΙ ΘΌΪΔΙ πρὸς οὗ τ᾽ πδὸῖ Απ]οϊθαηρ νοὸπ Υ. 996. 
Υ. 949. [16 γγοτίθ χαὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνιχτηρίως πᾶθ6 Ἰοἢ 

2 ἀ6η ΟΡ ΠΘΓρΟΠ ΘΠ ἀθῃ σοζοροη; 4165. 50Π|16η τη ἀατο}) Θ.6}]6η. οχη- 
Ῥίομ]θη σπῖθ ἔἔππη. 112 ὃ δ᾽ ἐξαλύξας οἴχεται νεβροῦ δίχην, χαὶ ταῦτα 
χούφως ἐχ μέσων ἀρχυστάτων ὥρουσεν ὑμῖν ἐγχατιλλώψας μέγα. ["]14. 
Ο2Υ οὐ γάρ τι ταὐτόν ἀνδρα γενναῖον ϑανεῖν. ... χαὶ ταῦτα. πρὸς 
γυναιχός. Υ΄. 904 ὁποῖα νίχης μὴ χαχῆς ἐπίσχοπα, χαὶ ταῦτα γῆϑεν 
ἔχτε ποντίας δρόσου ἐξ οὐρανοῦ τε χἀνέμων ἀήματα εὐηλίως πνέοντ᾽ 
ἐπιστείχειν χϑόνα. 

Υγ. 900. αὔϑ' ἕχαστα φράζε πδο]1 ἄθτη Δίθαϊοθιβ, ΠΙΠἀοΥῇ Βομγοῖθὺ 
ἐχφράζε πο οἰπίσοη Ηδηαβοῃν θη. Ηδτίθηρ Ὀομηθγκύ, ἀ885 φράζε 
ΒΟΠΟΠ ΠΠῚ (ΟοΥ ῬΟΒΘΘΓ Οἶδαν. Μ]Π]Π6ὴ Δα ΖΘ ΘΠ ν᾽ δ ὉΠ ΔΙΒΒΘΓΌΘΙΩ 
ΔΈ 0 ἢ ἐχφράζειν πἰτροηθ θ61 ἀθη ΤΡΔΡΊ ΘΓ νου ΚΟΤΉΤΗΐ. 

Υ. 908. ΠροιηδΠη5 βομῦπο Οοη]θοίαι χατούρισας οΥ ΚΙ ᾶνύ ἀ16 νἰ6] 0 ῃ 
ΒΟ γδηκαπροη ἀογ ΗΔ ἀβοἢγ 6. τὴ θοβίοη. [γον Μϑαΐοθαβ μαΐ χαϑώρο- 
σας (ὁ ἀστοῦ Παβαν [ἀν 1.) ΠΙπάον Ζοὸρ αἀἴ16 γυ]ραία χαϑώρμισας ΨΟΥ. 

Υ. 9090. Ἠοιπᾶπη ἀπά στα οὐκαηηίθη, αἀ8855 α16856. ΥΥ ουΐθ ὑπ 
465 Ζ:βδι τη η ΠΔηρ5. ΜΊΠῸΠ ὑπ ρθη ΠΤῸΡ φϑηΖθη Εἄγθθαηρ αογὴ 
Ἠδγπιθθ ΖιΖιου Π6Ί 16 αἰπα. ΥΥ̓ 611 Ροτηογκί [δἰη, ἀδ85. Ῥτοσηθίῃθαβ 168 
οὗνγα 50 διιβροαγίοκῃ Πθθη πῦγαθ χρεῖσσον γὰρ, οἶμαι, τῇδε λατρεύ- 
εἰν πέτρᾳ ἣ τῷ τυράννῳ τῷ νέῳ διακονεῖν. 1)6} [Ο]ροηθ. γογ5. οὕτως 
ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας ὈοΚομαπηῦ οὐδ. οἴπθη Θ΄ πη... νγΘΠἢ Ιηδῃ ΤΗΪὺ 
Βοϊδῖρ ππα Κϑοῖκς οἷηθ Το νόσου ΔηΠΙτητηῦ. [ἢ ΒΟ] 06 γϑυβαῃ5- 
ὙΘἾ86. ὙΟΓ ὡς ἀντίποινα τῶνδε τίσοντας πάλιν. Οἰΐο ἈἸΌΒΘΟΙς (απἃ ἃΓίο 
Α656}}. ἴῃ Ῥγ. [0. αἰνθυθῖα οι ροβαθεῦ ρ. 10) γᾶν σοποῖσί ἀθη ΨΘΓΒ 
970 ραηζ ψιι {Π|σ θη, 061 ἀασορθη βρυοῃῦ ἀον [Πτηϑδηα, 4885 ἀδηπ ΔΙῸ ἢ 
αἴθ θοϊάθη. νου πουροῃοη θη ὅσῃ ΑΘβοθγ ΒΟ θη. οῦδο ϑορ 8 }16} τη ϊ5- 
86η. Φ646Π[8}15. ἰδὲ [οϑίσα ΒΔ] ΓΘ νγὰβ ΠΙΌΡΘΟΚ δου! ηποῦῦ: Νοὺ οἸηπΐπο 
Ῥτομηιοῦμοὶ οὐαὶ ὕβριν ποϑοῖο «Δ 568 ΘΟὨ ἢ οτὶ ἢθὺ Παθοθαῦ ΟῈΓ 
οἷβ 486 Μοτουνίαβ. ν. 908 ἀἰχογαῦ βιιδθ Βα ρου ῖαθ Θχοαβα ]πθιὴ ὉΠ]8 Τὴ 
Ορροποῦοί. Οὐοηίτα ΜοΓοαΪ βᾶηθ. ὕβριν ἴᾳτο ἀαοτὶ ροίογαῦ, ααΐρρθ 
4] ΟΧΡΟΙΒ ἴρ56. τηΔ ρα οὐ ΠΠΡῸ νἱποίο οὐ τηΐβογθ ἢαθῖθο πα] 0 
ν. 908 ποη αἀμθι νου. 

Υ. 980. Π)ῖο ΥΥΙ οι ποϊπησ νὸμ ὦ μοι σὰ Απίαπρ ἀον Υ̓ονίθ 
Π8Ὸἢ ΠΔομτπδηη τππὰ Μοίποκο τ ρᾷθ ἄἰθη Ποιὰ ἰθουτηϑϑϑίο σοί Ρη.. 

ὶ 
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Υγ. 9806. Ποῖ Μοαΐοθαβ ἀπ οἰπίρα Ηδη βου θη ὡς παῖδα με. 
Ηοιιηδηη5 Ειηοπαδίϊοη ὥστε παῖδά με νοι !οηῦ ἴπ πιο ΒΟ ῃο" ΒοΖ[6- 
Βαηρ ἄθη Ὑοισιρ ΟΣ (6Γ ναυϊσαία ὡς παῖὸ ὄντα με. 

γ. 1009. δάχνων πιἷϊῤ Βοϊτηβόιῃ (παν, Του Ποίογαηρ ὃ. 96) 
80 ἢ 5010]. Α. ἀῃηδίαςὑ 465. πη 50} {ΠΟ Πθὴ δαχών. 

Υ, 1021. Διὸς δ᾽ ἔτι τηῖῦ Ποῖϑῖσ πηα Ηδγίαηρ ποῖ Ρὰγ. Η, τοῦ 
ἄθιη. ϑἴππο τοαϊίαὶ τὰ ἴῃ [ποοπὶ δοοθαθί οὐϊατῃ {Ππῶὶ δηϑίαϊν (ον [,65- 
ατὶ 465 Μοαϊοθιβ δέ τοι. ψϑίομο ΠΙ μου ΒοΙ 6 ἢ16 10. Ποτιιηδηη ΒΟ ἢ σΊ6 0 
Διὸς δέ σοι. 

ν. 1089. πείϑου πᾶοἢ) ἀθπὶ Μραϊοθιϑ. 
Υ. 1051. 16 5[6116 δύ ἴπ ἄθῃ ἢ βου" ῪῸ6η 5 ΠνγῸ νου οὐ θύ. 

Ποῖ Μϑαϊοθαβ μὰὺ ἣ τουδ᾽ εὐτυχή (ϑρίνὰ8. ἀπα Αοοθηΐ δα ἢ νη 
᾿ποϊίοῦ ΗΠ.) [)16 ἀβρυίσθῃ τηοὶϑὺ εἰ τάδ᾽ εὐτυχῆ. ἀορσθη [)]Π6ΟΓΓ5 
Οοη]οοίαν τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν ἢ τοῦδε τύχη ψοηάο Ηθ᾽- 
τηᾶηη τη Πθομύ οἷπ: Αὐ Παο βϑηϊθηίία (ἃ ἀἸοΘΡούι 101] Ῥτγομηθ- 
{Π61 ἰογίππαθρ δα τη 5 Δ] 16 Δ ]ΟΠΟΤὴ ([66556) Π1}}1] Δ] 16 Π1 15 δ. [ὑββϑί 
᾿αθο δῃΪπΊ οὖ τη βου θ ἢ 5. ΟΥΑΓΟ οὐ ΠΟ ΘΧΡΓΙΟΌΓΔΗ 5. ̓ΠΒδη 1, 504] ΤῸ 
γαῖα, Τα 8. ΠῸῚ οΟΠροίοιῃ {αἰαῖ πὴ ΓΘ θη115. Αοοθαϊύ απο 5ῖ0 ρ6᾽- 
ἱππ6 116 Δα ἰαμηθηθατη οδϑὺ τί χαλᾷ μανιῶν: δήοπη Πδιίπηρ ἀἀσθρθῃ 
Ροιηου κί. Π] 5505. ΜΙΠΟΙα δύ ἀἀθ ἤν] 10). ἢ] ὑ, νη τηδῃ νΟη {6- 
τη βαρὺ 5 Ζαβίαηα 561 ἄθμι {ΠΟΥ ΒΟ Πρ ρθη. Πα, 80 Ὀθάδοῃίθ 
Θ᾽ Πἴομῦ ἦδ85 τύχη πἰοπύ ἄθη (ἰοἰβίοβζιιβία μα. ̓ οΖοίομηοί. ΒΑ δἰβῖρ 
ἀπαονία ἔτι ὃὲ ψυχὴ τί χαλᾷ μανιῶν; πάθη 6' χαλᾷ 815 [αὐασατη 
ἰαβϑίθ ἀπά ἔτι ἴῃ ἄθιη Θἴηπθ πᾶΠπὶ ψ|0 ᾿. 907. Ποιηδηη5 ὕθη- 
Ἰθοῖαν εἴ γ᾽ οὐδ᾽ εὐχῇ τι χαλᾷ μανιῶν ρῥἱοθύ 6]Π6η ΔΗΡΟΙΏΘΒΒΘΗΘΗ 
ἀοάδηκοη ἀπὰ ἰϑὺ ΑΙρΙοιη 59. πὰ ῃυβο θη Ποἢ. (τίη οϑὺ ὁχ 60 
απο «ΠῚ ΡΘΓ ΘΙΓΟΓΘΙ τυχῇ βογ!ρίαμη [α58θῦ. βαρια Δἀβουρύατη εὖ 
πῸᾺ αὐϊ ἀοθουαΐ ρτῸ οιηθηἀαθοπθ ρυΐτηδθ 1ΠΠ1π8 γοσαθ}} 5. ]Π]αρδθ, 564 
ΡΙῸ οἸηΐϊββ 5011 ρα δοοθρίαμη οϑί. 

Υ. 1087. 1)16 παπάβομτ! ΠΠΠ]0}}6. Γμοϑασὺ ἰδῦ ἅ115. ΤΏΘΠΙ ἃ18. ΘΙ ΤΩ 
αταπαθ νου δοῃ!ρ, ποτα (1601 1 βοίηθη Αθβοῆγ!οα (Πππράπηϊ! Βᾶ- 
ἰαγοσιτη 1801] Ραρ. 77) δα ϊπιου θα σοιηδοῃῦ Παῦ, ἄθηη 1. οἷ θοΪ 
ἄθη ΤΥΔΡΊΙΘΓ 61 οΔΠ0Πη) αν η15, ΟΠΔΟΙ (61 ἰπιγΖ6 οοδὶ, δαΐ 
θη α16 ἰθημι68 π, χ, τ Οὐογ 416 Αϑριταίθῃ γον οἶποῦ Πα] αἸάα Οα61 αἷθ 
τηθαδ6 β, 7; ὃ ΝΟΥ ᾧ [Ὁ]ρ6η. ἴῃ (6 ΤΊ 6515. ̓ ΠΊΠΠΘΡ οἷπθ Καθ ΚΥ108 
ΒΟΠ]Π]οοϑῦ; 2. Οὐμηροϑβιία την πνοῦς ΘΙΒΟΠ πη 6]. (θη Τ ὙΔρΡΊΚΘΙ ἢ βοηϑῦ 
ΠῸΡ ἴῃ Ἃ(6Γ δαΐρσοϊδθίθη ΠΌλΙη ταῦ ΑἸΒηΔΠΠΊο σοῃ ΡΙΌΙη. 917 ἀπά πη- 
ΒΘΙῸΓ [6110 (γ6]. Ῥγοιη. 501 πυρπνόου. ϑορί. 499 πυρπνόον. Αρ. 149 
ἀντιπνόους. ὅϑορ!. ΚΕ]. 480 ἁδυπνόων. ἔν. Μοά. 480. ἡδυπνόους. ἢ 
Ιὴ ἀδὺ δ516116 465 Ῥγοιηθίμθιθ Βάθοη αἴ6 Πδηαβο 0 τινάσσων τ᾽ 
ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος. Ηθιηδηη ππηα ῬΟΥΒΟῸ ἃπάουίοη τινάσσων ᾿ 
χερσὶ πυρπνόον βέλος, )] ΠΟΥ πυροῦν βέλος, ΥΥ 61] τινάσσων πυρπνόον , 
χεροῖν βέλος.) [)65}.4}0 5061}{9 ΚΚ16}}} πὶ ἀποδειχνύμενα στάσιν ἀντί- 
πνοον. [)6 ΠΘΠ]ΟΙ οἰθοϊὺ οθηὐνγθαθν ἴῃ ἀποδειχνύμενα. 6] Π68. ΠΔῸἢ 
 ιπαονία. νου Ππηρ δὴ αἴ6. [6116 οἴηθθ βίάγκογθη, τηϊὺ οἴηθπι ὕοη- ΠῚ 
ΒΟηδηΐθη ὈΘρηπθηάθη Ὑγογίοϑ ροίγοίθῃ ἰοὺ, (ΥΥ 61] νουπηαύῃο στασια- 
ζόμενα) οἄον ἴῃ ἀντίπνουν. Μοίποίο ππα ὙΥΊΘ5610 1 ΒΟ] ρθη γῸῚ ἀντι- 

ἃ. 
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ὀπνουν Ππ80ἢ})} (οΥ ΑΠδΙορίθ γοῃ ἀντιοστατεῖν ἀηα ἀντιόφρων, ΨΜΟΘΌΓΤΟΙ 
45 οὐβϑίθ Βϑάθηϊοη φϑῃοῦθη πἰτα; Ἰοὺ ψν1}}} ὙΥΊΟΒΘΙο 6 606 ἀντιόπουν, 
νγὰβ πνεύματα ἀντιστατοῦντα ἀλλήλοις ὈθΖοομποί, (ϑορἢ. Ῥῃ]οοῦ. 640 
νῦν γὰρ ἀντιοστατέῖ 856. πνεῦμα.) 

-ιυ φὰ 

ὑΒΕΒΜΙΟΗΤ ΕΒ ΜΕΤΊΑ, 

1. Προῳδός γοῃ Υ. 88 8ῃ 0]5 Υ. 128, 8516. ΖΡ] ἴῃ 2 ᾿ἰααρί- 
{Π|6}16.. ἀ6᾽ οὐβίθ, ὙΘΙΟΠΟν 5 Υ. 114 τοϊοῃΐῦ, οπίμα! αἴθ. Κ]αρθῃ (68 
ῬτοιηθίΠοι5: ΘΓ ο] οἀοτῦ 5100: ἴῃ νοὶ [ΠηςουὈ Θ᾿! Πα σθη, ᾿πάο᾽η 510 ἢ 
χαηδομδι δὴ {{π| Δ 1596 Τ μηοῖον δοῃῦ ἃπδραβυϊβομθ 686 50}}1605- 
5865. ππᾶᾷ ἀδηη ψΊ]Θ4ο᾽ δαΐ [1 181} 150} 6 ΦἩ ΝδίοΣ δοῦν ΤΥ οίου 
[ο]σοη. ο. φυγοῖίο Ηδαρι 6 }} ἀοΡ. προῳδός Ὀογοὶ θύ δαΐ α16 ΑἸ Κα ΓΙ 
465 ΟΠοτοα νοῦ ἀπ Ρορ]οΙἑθῦ αἀ1656106. Ααἰ αἴ [ηἰου]θούϊοηθη ἴπ 400}}- 
τηΐβοιοιι ἈΠ γ μταα5 (Υ΄. 114) [Ο]σθη Ζυγθὶ ῬδᾶγΘ γοη ὕἴθῦβθη, ὑ0 ἄθηθῃ 
ἄἀθν χυοῖία ππα νἱογίθ Ἰδηη ὈΊβομ6 ΓΥΙηθίον βἰημα, τϑθμτθηά (6. ουϑίθ 
δ115. οἴποι ὈΔΟΟΠ ἴβοῃθη ΓΘ λαροα θ, (6 φυγοῖΐθ ἃΠ5 Θ΄πθη [)ΟΟΠΓΏΪῈ8Β 
ππα οἴποιῃ Ρἄοῃ θοβίθῃς. αγαιῖ [Ο]ΟῚ οἵη 181 ὈΊΒΟ 6. σϊτηθίον (Υ.. 119), 
80 θη βἴο. δοῆῦ ἀηδραβυβομθ ΠΙπθίου ΒΟ] θββθη, Ζ]βοπθη (61 
γἱουίοη ππα δομίθῃ δῦ οἷηθ Ραμθ8, 160] [6 ΠῸ 1. πἰοπῦ οαὐα! ΘΟ  5ο ἢ} δῦ. 

Π. Ῥαγοάαβ (Ὁ. 128---186).,, 115 2781 Βίγορμθη θοβίθποπα. [)6} 
ΘΟΒΟΙΠΙαδὺ 465 Νραϊοοαβ. θοτηθυκῦ ρον 485 δίθίσιη: ὃ ῥυϑμὸς ᾽Ανα- 
χρεόντειός ἐστι χεχλασμένος πρὸς τὸ ϑρηνητιχὸν. ἐπεδήμησε γὰρ τῇ 
᾿Αττικῇ Κριτίου ἐρῶν χαὶ ἠρέσϑη λίαν τοῖς μέλεσι τοῦ τραγιχοῦ. ἐχρῶντο 
δὲ αὐτοῖς οὐχ ἐν παντὶ τόπῳ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ϑρηνητιχοῖς, ὡς χαὶ Σοφο- 
χλῆς Τυροῖ β΄. ἔστι δὲ ταῦτ᾽ ὅμοια τῷ Οὐδ᾽ αὖ μ᾽ ἐάσεις μεϑύοντ' 
οἴχαδ ἀπελϑεῖν. δῃη 65. ἅποὸἢ} τὴἱῦ ἀοΥ Αηρᾶθο 4855 ΑΠΔΟΓΘΟΙ (61 
ΛΟΒΟΒΎ]ο5. πδοΠρομταῦ Πᾶθ6. πἰοΠὺ βοῖπο ΕἸΟ με Ἰρκοῖς Παΐ, βομάορῃ 810} 

ἀϊ6 ϑδοῖα υἱθιτη θην. πτησ Κορ νου ]ο]0, 50 δῦ ἀα5 Ζθαρη 55 ἀ65 Β0Πο- 
ἸΙαδίοη ἄθρουν ἀα5 Μοίγαπι ἄοοἢ πο σὰ νϑυδοῃίθη. ὙΥ 1: βοῆθη ἀδΠοὺ 
ἴῃ ἄομη ουβίθῃ δ ΟΡ μοηρδαγο ταὶ Ἠουηδηη πη4 ὙΥ 611] ΔηδοΥ ΘΟ ἢ Ι50Π6 
Ἐοΐποη, πἄμτοπα 16 ΕηρΊ πον πιπα ΠΛο55 Δ 6}}- ΝΥ ΘΒίρ 8] δἷῃ [γα 150}}- 
ΘΠοΥ απ] ὈΙΒοΠμ65. Μοίλα πη ΘΆΡΘ6η. 

Βίν. 10 128---1806. Δηϊϑίν. Γ΄. 144 -- 102, 
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Γ᾿ 
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τς 88. 2}. 169- 167. Αἰίδίν. Υ͂. 118---186. 
» ---..- - Οὔ.’ --ὄ..ος.- 

---.. -ΤὉὕὺ0π΄νῦυὺυ.---ς-,-. 

» -- .. --ὄ.οο..ςὡο.--ς-- 

-μ ὠρ- ρ΄ ὍΠὼ’.5.νὕ.Ὁ.Ὸὺὕ.΄- ὕ.ὄ-.. 

᾿ «“ωῳω -“π-π-ὖωοςσ :ς -- 

, ---.ἍΣὔῷ}--ΌὕΡῪὕς- -- 

, --.  --ὄ .-.-..Ῥῳ . 

---.-ὕ᾿» -- ---- 

ΖἸβομθη αἴ Θίσοριθη. ἀπὰ Πἰηΐον αἴθ συγοῖδο ΑὨ ΙΒ ΟΡ ἢ 6 5ἰπά 
δηδρϑβ5οηθ. ϑυϑίθιηθ (65. ΡῬτοτϊηθίμθιαθ σοίορύ. 611 ἴῃ ΑΒΘ] Ὲ55 
8 ΠθΡμδηη Πϊπητηῦ 8η., 4455 δηδρϑβιϊβομθ Οογ ἸαμΆ 506. ΡΔΡΘΘη 
Δ ΙΒΟΠΘη ΘΟ ΓΟΡμΘ. ἀπ ΑΠΒΕΡΟΡ 6. πιθύν 501} ΘοΙΤ ϑροηἀϊτοη. Ἰρατηϊ 
150 Υ. 186---144 τη Υ. 152.--- 159 Πβροιθὶ μϑ 0] Πτη6. {Πρ οὐ Υ, 199 
αἴ γοτί παῖδες πα ᾿Ωχεανοῦ 415 (Ἰοβδοιηο; πίη ἄθη δ ουίθη 
ὅταν ταύτῃ ὑαισϑῇ Υ. 189 ηἰτητηῦ 6Γ οἷηθ Τιΐϊοκο ἃΠ. 80 (088 (8 
ϑγβίθμῃηι 180---199. ἄθιη ὥγβίοιμο 1617-- 18. ΘΗ ΒρΡΟύ. 

ΠΙ|. υβίοβ δίαβίιμοη. δέν. ΠΥ. 590---400. Απϑδίν. Υ. 400---41, 

, 
ῳῳ .-- ὦ, --:-Ὁὦ.--.- 

ΕΠ πΠ1|Π0 490. Αὐϊίοίν. Υ. 450. .225. 

" -Ξ-, ρσπω; -- .----ὺ ῦῦ.-.- 

ὩΣ τῷ τω τὰ» --- τον πὸ 

-.»-Π.ρ -ννυ, -- --ἕς---.---- 

-- «πε τς κ΄ 

--μὡ-τ-ἰἰῳφσᾳΑΜμω» --͵,ῬοῸΡὕ.-» -ο .- 

-- ---.Ὄ.ὔὺὌ-ὔΎ - -- ο.«---.----- 

--τσω , - ῴσνῳ -- 

᾿ --,,ὦ»ν.- .-ν,... -- 

͵ , ῖ!“ῷῳ ..--ὲ,»,.Ἅ..- φἧἦς-ς τ: ὧὧνδιω,-.. .-- οἰςΗς,.-- 

Ω 
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ἘΝ Ὁ Σεφδε το τς τς - 

Υ. ΕἸμΖοισοβᾶησ ἀ6᾽ [0. ν: 
ΕΥ Πρρμθόν ἀατοῖ ἔπη ἃπαρἄβθβομθ ὕουβθ. οἰ ηρο] οἰτοῦ Υ.. σθύ-- 

--- -- πθιτγεν ὙΣ Ἡρίατε “ 

Υ. 514---589, .589.-. 008. 
» 

»- 

ΟΠ οΥ] 64. Υ. 681---696. 
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-οΨ ε.--- ς΄, τον. -ὦ --- 
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»- 
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᾿ »- 
- νι -- --Ο-ἧτ, ἃ, -αἴ 

᾿ » ΞΕ ὐπτ  σς θσθ ν πννε 

, , 
-- --- -ῦ --- - ---- ., ρ- τ - 

Π ͵ 
-- ὦ - ---  -  ιὺἦὕςἝἔἕ-ὅς7᾽,’ - ς΄. ..24π-ὄ-ἥ- 

ἔπεσ ρψοΣ  ,ν ἘΌΝ ε Ρ εν τουτὶ 

Ἐροάα5. Υ, 901---906. ᾿ 
ποὸπ τ ὔὯὯὯἜΠουΟΌἔ ἔ ὝθἪλΖ,οοοῦ οὐ(μο Β0 1 ΟΕ ὉΠ ΠΈ πα Ἶ 

ἘΠ Θ ΘΘτ -- 

͵ ν- 
--- τ, - ςκ., --- «, -- -.ὕ»;,-- ὁ -- 

, ᾿ 
-΄“ ι-ρτ.λνικιλ τ :ττ-ρνῪνχ νη --ὖ -- ---- --- 

᾿ ΠΥ ὐὐππΧύξΞσ ςσς, υ--- 

ΞΟ  ΞΞ ΞΡ ΕΞΞ 

θρθῃ ἀθῃ ον 465 δίϊοκος ἡ. 1040 βίθηρῃ 416 ἀπ τς : 
66. ἴῃ ΠΠΘΙΓΊΒΟΙΠΟΙ Γ᾿ ΟΒΡΟΠΒΙ0η5 ψοτγδυΐ ΗοΙΠΔΠ Ζιοιϑῦ Πϊηρθ- 

656 ἢαύ. [)10 Θοἢ] αϑϑδηδρᾶβίθ ἀθ5 Ῥυογηθίμοιβ (σοὸ Υ. 1080 δὴ 
1108) ΘΠἾΒΡΙΘΟΠΘη ἀθη Απαρἄβίθῃ Υ. 1040---1064 (8- 11), ΗδΥπιθ8.. 
οἄοί χυθίπ8] ἴῃ 6 ΠΘῸΠ ΔηΔρ ΒΕ ΙΒ0Π6η. γόγβοῃ (Υ. 1064---10608 ἃ. 

1- 1080): ἴῃ ἀον ΜΙζίο βίθῃῦ οἷη ἂὰ58 ΘΙβθη 465 ΟἼοῖρ θοβϑίοσ 
65. ϑγϑβίθιῃ (Ὁ. 1069 --- 1071). 1)885 Πἰηΐον Υ. 1081 ζχοὶ Απᾶ- 

[8 δαΒΟΘΙ 6 51η6, δύ ἀπτοῃ α16 (ΘΙ ΟΠ ροβία!ὰηρ ἀογ Απαρἄβίθη- 
ΓΠΡΡΘΙ 56 ἢ. ὑγα ΓΒ ΘΙ ]10ὴ, ψ|8 Μοίποιο πηὰ Ἠατύθῃρ Ὀοιηοτκῦ. 

“γε, 

Ἢ 061. 
ὝΨΗ 



βδο, ον τον λὶ ἄννιοπτΦξΠθτ7κ 

ΝΑΘ ΤΉ 0 }Ὲ 1. 
Τηΐοῦ ἄθῃ Τταρδαϊθη 465. ΑΘβοῦυ]05. Κοιηγηῦ ἀ6᾽ ΡΟ θίΠ 115. ΔΙῚ ᾿ 

ταθἰβίθῃ ἐν ἀἴθ Βομα]] θοῦ το ἴῃ Βοίγαοΐ, ποΌθη ἰἤτη αἀἷθ ῬΘΥΒΘΡ πᾶ. 
νγἷ6 ἴθ φίααρθ, ἀ16 Επτηθηϊάθη. [)85 ϑοκΚ θα ρῆθῃ] 5ῖοἢῃ. ἀατοῃ ἀ16 
ΕἸΠ ΔομΠοὁ 465. Θ.Π|5. ἀπα αἴθ [6] Πρ κοῦ ἀοὺ ὅργδομθ. 850. ψ|6ὸ αἴθ 
γογ ἢ 55 πηββδισο Π ΠΟΙ 465 Γοχίθθ, θῇ} Βσ. Απν. ΟΠ ἀδ8- 
56106 ἴῃ οί ῃθη Ὑ Οὐ] Θβαηρθη {061 οΥἸΘΟΠΊΒῸΠ6 [1 ςογα αι ρ βο ]οἢΐθ [ ἀδ5 
Ἰϑιομ οϑίθ οὐ κἰᾶτίθ. Ὑγθηη ἀἀ5 ϑύϊοικ Ὀ15 [οὐχ δῃ (ὑπ ηδβΊθη, 716 65 
βοῃρίηΐ, πἰοης θρθη ἤδαῆο ρο]θθθη γα, 50. νυὶταὰ δοῃ, ττῖθ Ἰοἢ Ὠοίΐο, 
δΔῸοἢ ἴῃ Βοφθηπηρ δαΐ ἀἴ6 ϑοηα]6 445 δ ουῦ 465 ΠΙοΠουβ οι σἄῃΓΘη, 
(685 Θ᾽ βοῖηθ Τταρδαϊθη ἀν Ζ6]0 ψοῖῃθ. Μδοηΐθ ἀἴθθθ Αὐβραθο ἀδΖα 
Βαϊίταρθη, 445 σι οῖς πνϑίζουθη Καθίβθη 415. ἀθη ΕΠ Ιθηγίθη σαυρᾷηρ-, 
ἴον σὰ τηδοῃθη! 

Ποῦ Οοιητηθηΐαι ᾿ἰδῦ σαηδοηϑὺ ἔν ἀ16 ϑομα]86 θοϑυμπημης. 16 Απ- 
τη Κα ρθη 5016 τη ρ]]οῃδὺ αἴθ 6] βυΠδ Πρ κοῦ ἀοὺ ΘΟ ]οῦ. υθοῖοη 
ἀλπον παὺ ἀοὺ ΗδΙδιβΟΘθΟΙ 5610 δἰσηοθ {ΠῚ Π 61} τη! οηδῦ σαγίοῖ- 
σΘ μα] θη ἀπὰ πη βοϊΐθη αἴθ ΕΛ ἀ6᾽ Εταρο ρονάῃ!. Βοὶ ἄθῃ 
ΖΔ] Ιοἢ σορθῦθποη ΡΔΓ}16]5 6116 ἰδύ ΖῈ 61} ]6 ἀ6 ΡΖ. ΒΔΙΏΤΊΘη δ Πρ; 
ΔΏΡΘσΘθθη. ἀαΓΟἢ Ὑγ6ΙΟΠ6η αἸ 656] 06. οὐϑὺ νουβίδη 10 πσθράθη. Δηπς 
πη ΘΠ ΘΙΠΡΙΔΠ] 65. 510}, αἴθ ᾿γκίἄσαπρ τηἱύ ἄθη  οτίθη ον ὅοθο- 
Ἰϊαβίθῃ. χὰ σθρθη. πη Ῥο]θιῖκ σθσθὴ ἰτοηάθ Απβιοΐθη ἰϑῦ τηῦρ- 
Πομδῦ ἴοση ροῃα!ίθη. 16 580} } 10Π6 Εγ κἄτι ησ ἰδ δαΐ ἀὰ5. ἀππιηρσᾷηρ- 
πο Νούμνοπάϊμθ Ροβοῃγϑη κί. : ᾿ 

θη Δηροθηαθ ΡὨΠ]ΟΙΟσθη. αἴ6 Αὐβραθθ ρϑθίσποί ἤπάθηῃ. ὑπ 
510 ΖΠὶ οὐϑίθῃ Μα]6 τύ ἄθυῃ δ ἴΐοκο θοκαηπῦ σὰ τηϑοῃθῃ, 50 ΘΙ 6 
ἴθ αἴθ5. 415 οἵη τ ΒΟ μβυγουῖΠ65. Δοοί θη Ὀοἰγδοῃίθη. 

Ιῃη ἀδν ΕἸη]οϊθαπρ μαθ6. ἴθ τηϊορ Ρορηϊρέ, αἴθ Ηδαρίδηβι ἢ θη. 
ἄρον αἴθ [466 465 δι οκοθ ποθ ηθ πη θυ Ζιβίβ! θη. Ομ π6 {1 οἷπθ ἀθγ- 
56Ίῦ6 ἴῃ ἄον ϑομα] ΡΙοραραπάα τηδοιθη σὰ ψΟ]]θη. πῇ ΝΟ  γοΥΐθ 
ΔΌΘΓ βοῃθίηΐ 65 ΤΩΪ ΔΗΡΟΙΏΘΒΒΘη, Ζ1Ὶ ὈΘΚΘΏΠΘΏ, ἀ85. 10ῃ: σοη (6. ΠΙοῃ- 
τἰρίκοῖυ ἀθν 1) 1556η- Οὔ βαν βοῆθη Απβιοῃῦ προυζθαρὺ ὈἸη. 

Οτϑ θροῦς ἴῃ ῬοΟΙΔΙΊΘΓη, ἄρῃ 28. Απραϑὺ 1810. 

Ὀγν. [πᾶ νὶρ δοΒτημαί. 

Ῥτποκ τοῦ Εἀπατντὰ Κύαῦβε ἴῃ Βοη)η. 
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ψογννογῦ ΖΌῪ ουϑύθῃ ΑὙ1]8Ρ6. 

Πῖο Εν κάγιπρ τη 4]]Οοπηθῖηθ Αὐἰἀβϑυιηρ (65. ΑΘβΟἢ ΒΟ ΠΘὴ 
Ῥγνομηθίπθιβ οἰρίο! ἴῃ (6 ν ΕΘ 58. 465 γ Πρ ὅβθη ΟΠ αν ακίου 5 της 
ἀ65. ἴπηθυ θη Ζτι5 Π]ΠΊ6 ΠΠΔη9 5. (6. {010 ΊΒΟΠΘὴ (ομηροβι(οη. 41 11Πὶ 
Ροίγδοιίθίθ ἴθ} 65. ἃ15 πηθῖπο Πδιιρίδιυρα!θθθ {1656 νἱ 6] 6] ημ 6116 ΕἼΤὰΡ ὁ 
οἶμον πθιθη τ οἰηροθπάθη {{ηο  ϑιοπηρ χὰ ππίθ 2] 6 Π θη τπιης 
βουγοῖΐ 65. πιῦρ! 0} ἰδύ χὰ ΕΠ ΒΟ πο ἀπιηρ χὰ θυΐηρθη. ᾳθ6ὶ Πὰ}06 
ἴον το ἀβονζοιιρί, 55. ΟΠ ΙΔ ἴῃ 56 η6  ἃιιβοοζοϊ πηοίθῃ ΑΒ- 
πα προ (ἃ5. ΤΟ  ρο ΡυΪηοῖρ ροζοὶρί, μοὶ ἀθν ΠῈ ΟΠ γτηρ ἐ65 
ῬυΪποῖρ5. ἈΠῸ} ἀθη β'ομουθη ϑίδηριιί νου ]οῦ θη παΐ. 16 {{6}61- 
᾿Ἰοθυιηρ τηιιβϑίο βου ρ Πρ ον ΟΡ ΟΚβ ἢ Πρί, αἴθ Απάοιυίπηρθη (65 
Πιομίουα ἀἴθ ἀπά 510 0 ΠΠ0 6 πῖθ αἴθ ΔΡΒΙ ΟΠ ΠΟ 6. Θθηδιο [)6- 
ΟΡδομίοί, ἀἴθ ζνθοκο της ΜΠ 6] βοίηθθ ΒΟ ΔΘ 5. ου τ ΠΟ ΠΟ} γοι- 
[οἱοὶ νουάθη. [)455 ἀἴ6565. [ΡΘΠΠΟΝ τηἶν" ἴῃ ΔΒΓ ΘΙ ΟΠ 6. δ οἶβα. ρο- 
Ἰπηρθη 86ῖ, ψᾶρο ἴον πἰοπί χὰ Πποῆθη. ΠΙ6 ΔυιβίΠν]Π ον Βορυίμη- 
ἀπηρ ἀθι δη βοποϊἀθηάθη Ριηϊίθ μὰ} )6 10} ἴῃ τηθίηθη δίπ 16 Ζτὶ 
ΑΘΒΟΆγα5, ΒοΡΠ]η ὟΥ. ρον 1512 5. 28 --ῶϑ βρόρθθθῃ. 

[πὶ (ὑομηπηθ ηΐαι 6 [4 }}6. ἰ0ἢ οἴπθ }]5ο {96 Εν ΚΙάνιιηρ 465. δίθοκοϑ 
Δησοβί θέ, οἴη ἀπο ρηριρο ΟΥΑΙ Δ 150 116. τιη( 540 ΠΟ} 16 υν]διιίο- 
τηρ᾽ πη] εἶθ γον (ογιιησ (65 ΖΒ  ΠΠΔηΡ8, ΜΜῸ 65 ΘΘΡΟίθη ΟΠ 6η. 
Μδποῖο ψοράθῃ νἱθ]]! οῖοΐ ἀἴ6 οἴηθ οὐ ἃπθ 6. οΥΔΠΠ]Δ 566 Βο- 
πιθυ καρ [ {ον Πιββῖρ ἢ] ΓΘ: 11} τνᾶι 65. πιὴὶ αἴθ σοηδιθ [)8]- 
Ιοστιηρ (65 {Πρ ΊΒΟΠ 6 τπ4{ ΑΘΒΟΠγ Π ΒΟ 6. ΡΥ ΔΟΠΡΟ ΟΠ 15. χὰ {Πππη. 
Βοῖ οἴπον δ α]αυιβραθα ππιβδίθ ἴθ. πδί 1101} νον 6} [ὉΡ [Θ θΘ θη 
ΕἸρΘη πη. 6. ΑἸιβραθθη ἴῃ (ἰΐζαίθ. τη ῬΑΡΠ]Ο]ΒΙ 6 6 η. ον ποἢ 
ΔΘ ΠΘη: ἴθ. ΠΟΙΪδ ἅῖ|0}} τηθῖπθ. βομα! ἀἴθοη ΒοΙΡ ἂρ ΘΘΠ οἴ ον, Ζιὶ 
πάθοι. Βοὶ ἀἴθβθη ΘΠ] μΔ ρα θη. νο) δ {π{2ώ, ΒΙοΙΠ 614, ΘοΠοτηδημι, 
Πιμάον τι. ἃ. τἃ 6] 5010 0 Θ᾽ ΔΙ] 50 μη ΒοΙΘΡ Καηρθη, ἴδ 
πἰομ 5. ΕἸροηλ πη οἴπθ5. οἰ Ζο]ηθη. 5ἰπα, 16} ἴ0ἢ}. 65. πΙ μέ, [{ 
ποι Ππἰρ θοβομάονο. ΝΑΠΊΘ. ΔΖ ρθη; μοὶ οἰ σοη 1101} 561} 55 πα! ρθη 
(ἀοάδηκοη ἀπ ΑΠδΙοΐοη. ἀΠΡ6} Πά}06. ἴον πλΐο! ἄθιη. ΠΟ. ΠΟ ἢ 
ἀορνάιον. ον ΒΟΠ ἀπ ι5 σα θ6 ἢ. ΟΠ , ἀηΒ ΟΠ Π]ΙΘσϑθη Κὔπηθη; ἀἴ6 ΑἼραθ6 
ἀν ΑἸ ον ΒΟ μα Ὁ, (πὶ Τοχύ ον ΑπηπουἸταηρ θη. Ο6 1 ἴμὲ ΑΔ.) ἀν 
ἅ110}} υνο (ογΓο ΒΘ αἸθη. [Ὁ 6 .}10}}. βίη. --- [)Δ5. Ζιιβαπη ΘΠ ΟΠ 61), 
αἴθ Αὐὐϑνν} πη Ονάπιιηρ (6. 5ΔΟ  Π]Ι πο Εγ]Πἄνιηρ θη, ὑνο!ο ο ἔν 
ΘἸηΖ6 ]η6. Ῥαν θη (6565. δύίοκοθ θΟΒΟ 65. ΠΟ Πνν ΘΠ σ᾽η, νὰν 
Ὠἰομΐ ἀν ἸοϊοΠοβϑίο ΤἼῊ61] ἀν ΑΥΡΟΙΙ. -- θη [0 ἀἴ6 ΑἸ ουιηρ 

Ἐυας 2σττς φυτοτφατορεν μεν τύκτον 

γα ρὐλαεουρ οὐ 

Βα αον 

Ἔ 



Ιν ψογσογί. 

(465.  ίδΙορθ ππὰ ἀονῦ ἤθάθη ἀαγ0} ἀθη Ὀγοῖκ Κοηη ΠΟ) σομηδο ί, 
Π4})6, 850. 5011 ἀδιηϊί ηἰοπί οἷπθ Κὐηβί! 6, Βομάθγη οἷπθ παίν!οΠ 6 
ΒΥ Θίγ16. ΠΟΙ ΟΡ ΟΡ ΔΉΡ ΘΠ Δ115 ΘΙ Π6 ΠῚ) [οἴπθῦθη (ἀοί] ἐγ ΕΠ ΡΟ Πγ855 
τη ΠΟΥ δηροζοϊρί 56ῖη. ΓΤ {γ1{{ ΠΘΡΘ ἢ ἀν ἨΘροΙ 559 κοὶί 
810} 416 {{ηΓ ΘΟ] 55] ρ] ο, ΠΘΡγΟΓ. 

Εὺν 416 Κυπκ ἀὸ5 Τοχίθθ Πρ) 6 10) τηθῖηθ (τιιπβᾶϊζε ἴῃ 
τηθῖ θη δ θ. σὰ ΑΘΒΟΠ} 15. ἀλΓσο]οσί, [πη ΑΠἤδηρο ψπγ θη. 810} 
5010Π6. μη Π ἀΔ 10 ΒΘ ΒΟ Π6. ΟΡ Πηΐ, τνθ] 0 0. ἀπγοᾶπ5. πο 
ὈΠΠΠΟ6, ΘΠ 516. ΠῸ ἃΪ5 (5. δου ῖς οἰ πα] Πρ] Πθη πα 5. 6Γ- 
50 ἴθηθη; ἄθηη 1646 οοἰδίίοο ΤΊ δ ]οἸκοΓ δη ἃ] οἴπθ Αηγόριηο. Ηδ]!- 
τη ΘΟ ΒΔ] 1086. ὙΠ πηρθ 8106 ἴ0} 6] ϑϑῖῖθ. ϑϑίαββθη. Υὐδην- 
ΒΟ ΒΘ] 0η6. Εγρᾶηζαμρθη 5᾽η4 ἀπ} 0} { Σ, οἰξθηθαγ 6 ΤΠ ΘΡΡΟ] δ ΘΠ 6 ἢ 
ἀπο ἢ} [0] νοῃ ἤθη Δηάθνοη Τοχίθ ρϑβοῃίθαάθῃ. 

γγἃ5. ἴθ). Δ ]}06 οΥΡ οἰ ομθη ψΌ]]Θη, ἰδέ οθϑασί; θυ 6] ἰ0ἢ) Θγγοιοῃί, 
[ὰ 6, Ὑγ θη ΔΠΊΟΡῈ ΔΠᾺ61᾽5. ΡΘΕ ΠΟ. ]6 ἢ 815. 10. ἩΠΘΡ πὰρ ἴοὴ 
ΠῚ ΠῸῸΝ ἄρῃ ἤρθινη Ργοΐ. ΗΠ. Βγαμη τα ΥΥ. (ἢ Ρὶδί [ δἰηΖθὶπο 
Απαάοαξιηρθη μηθίηθη θοβϑίθη ΠΔηΚ Ζῃ 5Ά96η. 

Μάπομοϑμη, ἴῃ ΝουθιαῦοΥ 1871. 

ΜοΥυνγοῦῦ ΖΌΙ Ζυγοιΐθη Αὐἰ18606. 

Ἐὰν ἀἴ6 ἤθιιο ΑὐὐΠ|ρὸ μὰ 6 ἴθ ἢ ἄθη ψ Ὠ] νη θη ΒΟΘΡΡ ΘΟ ρθη 
(6 ϑυβίθῃ ἴῃ ἤθη Φ8ῃν } Πθγ [ν ῬΏ1]0]. τι. Ῥᾷ48ρ. 1812 5. Ο11---Ο89 
γοῃ (. Εν. Μα]]| ον, ἴῃ ἄθη ΒΙἀ(ΘΡη [ϊ 5. Ῥᾶγν. γιηηδδίαϊνν. ἵχΧ 
(1815) 5. 141---149 νοη ἴ,. ΒΟ. ΠΠ6 1, ἴπὶ Γ1ςτογὰγ. (θηΐγ}}}. 1874 
Νι.. 2 νοῃ 4. Κυ ζ 18, ἴῃὴ ῬΊ1]10]. Αηζοῖρον 1814 Νὺ. Ὁ νοὴ Ηείη- 
ΓΙῸ Κοοῖ αι. 181 ΝΡ. 12 νοὴ Κ. Ζδοθ ον, ἴῃ ἀν Εἰνιβία αἱ 
ΠΙοΙορία ΤΥ 1-- 2  γπλπο] ον ]οὶ ΒουΙομραηροη. ππ Ζιυβᾶϊχε οηί- 
ΠΟΙΠΠΘη. ΑἸΒΒΟΡ 6) ἢαΐ τὴν [{π οἰηῖσο Ραηκίο ἀθῦ ΕἸπἰοϊ πη 
θΟΒοηοΡ5. ἴῃ Βοίνοϊ ον ΜΙ ]ῈΘΡΡΟΠΘ ἀθ5. ΟΚθᾶηο5. πτηοΐη Εροπηά 
Βρηϑί Βοροῖ οὐπρο ΜΙ ΠΟΘΙ ρΘἢ Ζυϊκο 6 ἰά556η, αἴθ. ΤΡ οὐΐθ 
Πιοηβδίθ οο]οϊϑίοί. πάρθοη. ΑἸ ἀἴθβθη (ο]οῃνίθη βοὶ ίθπη (6. 
νυν ηηϑίθ ἤδη οοϑβδοί. 

ΒδιθΘΥρ,, 1878, 

Ν, Υ. 



ἘΠ τὶ Πα στ}: 6’. 

1. Ὁΐϊθ Ῥσγοχηθύμθυβϑβαρθ νοῦ ΘΟ 5. 

ὙΥαμάοΥθδν ἰϑὺ ΤΥ ἀθη ἴῃ. Ναύαγζαθίαμθ Ἰοθθπάθη δίθη- 
506 6α16 θη παπρ (65 ΒΘΠΘΥΒ, ΘΠ Ἃἀ6Γ ΠΙΘ θυ ΠΤ ΘΠ (6 
ΒΙΙχ οἰπθη Βααμη οὐχί ποὺ οὐθ ΘΠ οἰ πη ἨΟ]Ζα ἀαγοἢ 
Βοῖθθη ἀον οἸϑησοπθ Εἶἰαηκθ θηὐ]οοϊί τιγά. ὙΥαμθυθαι τῖγα 
α16 ὙΥΚαπσ ἀθ5. ΕΘοΥβ, ἀἴθβο  Η ΠΗ 6] 5 Κνυαϊ, ὑγθ] ΠΥ (ΘΓ 
Μϑηβοῦ ἀδηκύ, νγὰβ οὺ Ὀ1146ῦ, νγᾶϑ ΟΥΓ Βομα. [πη Βοϑιύζθ (65 
Βδαθιβ ἀπα τηὖ ἀ6᾽ θη π155 510} ΒΘΙΠΘΙ ΖΓ Βογθιθαπρ (6. 
ΝΑ γαπρ ἀπὰ σὰ ἀθπνοῦῦ- ὑπα Κὺπῃβυθθίγθ Ὁ σὰ ὈΘαΙΘμΘη οΥ- 
ποὺ βοὴ ἀ16 Μίθπβομποιῦ ἃὰ5 ἀθπη τόπο Ναθανχαβίαπμθ Ζὰ 
Θἴηθπὶ ΟΕ] ΠγΙθυΐθη ἀπ γουθιπθυίθη [}606η. [26 [1] θυσδηρ' 
ΖῈΓ Θ᾽] Ὀδυθπα!ρ κοῦ, Ζαπὶ θονγαβδίθη Ἠδπάθίη, 416 σΘ ΟΠ Π6Π8 
ΜΟΡΊΙΟΠΙκοιῦ, 5100}: ἀαγοι. οἰσθπθ [Κἰαρηθιῦ ἀπὰ ὙοΥΒΙοἢ ΥΟΥ 
Νοίῃ. ἀπα ΒΠοπα σὰ σῆγθη, ἀ16 Βυπόμαπρ 465. ΥΥ Ο]δία 468 
ἀπ ἀοΥ Ἐπηβιοηῦ -- ἃ1165 4ἃ5 [σὺ οἰπθη Βα τηῦ ἀ6η. 018- 
Βουσθ. ὈΘβομγ δ κίθη, ἅμ σϑΌΠΠ0Π6} ἀπ 80 61Π Θηρ65. [)8361Π 
σα Πθ θη ΑΠΒΟΠδαΠ θη. ΠΘΡΌΘΙ; τνγὰϑ ΠηᾶΠ {γΠΘΙ ΠῸΙΪ ΥΟΠ 
σον πομον απαάθ ουνναυίθίθ ἀηα ἀαγοῃ Ορίδθυ σὰ ογθιυέθη ποῆϊο, 
οἸδαθὺ τηδη 76 ὑχύ ἀαγοἢ. οἰσθπθ Καηϑὺ ἀπα ΟΘβο ΠΟ ἢ Καὶ ου- 
Ἰαπρθη Ζὰ Κύππθη. ὅ0 Κηϊρι 510} δῃ ἀ168θ6η [Π θουσαπσ γῸ 
ἄθιη Ναϊαγχαβίαημθ ΖῈΓ (ὐα] θα: 416 Ὑ οὐδ! απ γ0Π. Θ1Π6Πὶ {1{8- 
ΒΒ θη. Οἰγθ θη ἀ6Υ ΝΙθηβομθη Οοὐΐ σ]θῖο Ζὰ 5611}, ΥῸΠ ΘΙΠΘΥ 
Ὑ οὐϊεάγζαηρ ἀθυ (δου σὰ Οπηβίθη (6. ϑύθυ ὉΠΟΠ6π, σομ ΤτοῦΖ 
ἀπ Εἰπηρόταπο, σθσθη 616 (ἀοὐἐο1. 

ἴ658 ἀϑάδηκοη πὰ Βοορδομύπηρ θη ΠΙΘσ θη. 1π Δ] ἘΠ Π]ΠΠΡῸΓ 
 Αὐβθηάσπο ἄθηι ν]ϑ] θϑία! σϑη ΡΥοπιθυΠΘαβιηγθπ5. σὰ αταηαθ8. 
εν ὕὐϑρεαπρ αἴ 6561 ἥασα τϑιοιύ ἴῃ ἀ16 Ζοιῦ 465 Ζαβδιη- 
τηΘ] 6 65 461 Ἰπἀορου δ ]56 θη Ὑ Ποὺ πἰπϑαΐ. ἢ Βδ5. Βϑαθυ 
ΓἈηγὺ οηύνγθαθυ πὶ Β] 1286 νοι ἨϊπηΠπ18] δῇ 416 Ε4θ π]6 46. 
πα οπηὐφί ποὺ οθἰπθη Βϑιμη, οἰηθη ἔθαθυ δησθπάθη ἰγααοη ΟὝΘΥ 
65 ὙΠῸ ἀαγῸ ἢ} ΠΘΙθ6 ἢ σΘΥΤΟΠΠΘΗ: (5 δὐβίθυ ἰϑὺ 4δβ. πὐβρυϊπρ- 

Ὦ ὙρΊ. Αα. Καμη, ἀϊθ Ηργδοκαπίῦ 468 Βθιιθῦβ υπὰ ἃ65 Οδύξου- 
ἰγᾶηκβ. Βϑυ]πη 1869, Ῥάᾶζα (αὐ. Οατῦϊα8, Οταπάσάσο ἄθυ στίθοι. Εὐγιηο- 
Ἰορθ 5. 8874. 

ἈΈΒΟΗΥσΒ, Ῥσομηθίμοαβ. 1 



Ἂ ΕἸΝΤΠΕΙΤΌΝΑ. 

ΠΟΙΘΥΘ ἀπα σοὺ α16 Οὐ πα]αρα ἀθ5 Μγέμαβ, [πὸ ἄδθυ αἰΐθπ 1π- 
αἸβ ἢ θη ρα Κοπηπῦ ΑΡΉΪ, ἀἀ5 Ζιπὶ (οὐξα σθυγογάθηθ ΒΘΌΘΥ, 
ἄθη Μθηῃβομθη σγοπὶ Η]ΠΊΠ16] ΠΟΙ: ΟΓ ψ1Γὰ, ἦ(ἃ ΘΓ γῸὴ ἀθΥ 
Ἐγαθ νϑυβοπνγι πάθη, ἀατοῃ Ν αυιφναμ γοὸμ ἄθη Οδύξουηι σατίλοῖς- 
Θ6Πο]ν ἀπά ἄθη ΒηγσαβΒ σΘΡΘΌΘη Οὐδ᾽ δ8 οἰποὺ ΗΌἢ]6. οὶ 
ἄθη ΒΗγριβ οηὐχίϊ παθῦ Οὐθν 0} σορ ἀ6π ΒΗγοα 5 Βα] δῦ σο- 
Ποὺ ἀπ ἀπΐθυ ἀ16 Μθηβομθη γογβοίσυ: 416 Βησσα ΒΒ ΔΌΘΥ 5ιπᾶ 
16. ,]δαομίθπαθι, ΟἹ ησθπάθη“, ἀ16 ΒΙ|1ὐσθ (σοι Ὀμγᾶρ φλέγω, 
Τ]σ 60). θη ΑΡῊΙ βο  ϑὺ Μᾶϊζαγιοναμ σοπδηπὺ τῖτα, 50 ΠΠθοὺ 
ἄθη 416 ὈΥβρυ ἀρ ΠΟ Π6. Νουβίθ!] αησ σὰ αταπαθ, ἀδθ5 4885 ΕἸΘΌΘΥ 
1π|ὶ ΒΙΙΠΖ6 γὺη 56 ]|06 7 δα 416 ὕγαθ πιθαουβ νύ. ἘΠῚ Πϑαῆσουι 
Βειμϑιηθ 465 ΑΘῊΙ ἰδὲ Ῥυδιηδί! ἃ. 1. ΟΥΙΒΟΥΡΘ, γουβθηθηαθ 
ΚΙαρΠοΙί. -- ΟΘ ΟΠ ΠΟ. ἈΡΘΙ τγυταθ ἀα5 ΕΘΌΘΥ 1 ΑἸύου Ζειῦ 
ἀαχοῃ. φαϊσ]οπθ θγθ μη ο᾽ 61πη65 Η οἱ] σϑύϊοἰτθθ πη ἀοΥ ΝΘ. Θ1Π68 
Πδάθβ οὗδθυ ΘΙ Π6Ὶ ΞΟΠ 6106, Μ16 ΠΟΘΙ 76ὑχὺ ἴῃ [πάϊθη 488 Υϑὶπθ 
ΒΘ 1]Π1ρ6 ΕἰΘΌΘΥ οαὐσάπαθυ τῖτα. [6 Πυθηβέα" Π1655 ΡΥδ θη 85 
(σοι τπϑίμ, τη, γτηδὐμϑπ1, ἀπ] ἀγ θη, ατ10]6}}}, συ οῆθβ ΥΥ ουῦ 
1 ἀ6ΠῚ ὈΠΒΡΥ ΠΟ] ΟμΘη. ΒΘΡΥΠΪ γοὰ Προμηϑεύς Θπὐῃα] θη ἰδ 
(061. ἀθῃ ΤΠΌΤΙΘΙ. ΘᾺ} 65. δηθῃ ζθαβ ἰρομανϑεύς ΙΥΘΟΡΒΓ. 

᾿ς δ91). --- τοι  υθπαάπηρ ππα  ΟΥΙΠΘΠΟΌΠρ' ἀΙΘΒΘΥ͂ 
γονβύθ! προ νῸΠ ἀΘΥ Εἰπηὐδύθμαπρ 465 Εἶθ οΥβ πὰ 
ἀ61 Θαθυυθιρους Προμηϑεύς σὰτὰ Ασπὶ Ῥγϑιηδῦ πὰ Μᾶϊα- 
ΤΊΟΥΔΙ, ἀ6Υ Β᾽ΘΌΘΥΥΘΙΡΘΙ Ζ1ΠῚ ὙΟΥΒΟΥΡΊΟΠ6Π ΒΘΌΠΘΥΠΟΙΘΥ, Ὑγθ ΟΠ 6 Υ 
ΘΙΠ 6) Τα απρθη θη ἰχαιοῃ ἃπΠ| ΕΘΠΟ (65 ΗΠ Π1615. θηὐχίί- 
ἀοὺ πα δαΐ α16 Τὔῦγταθ Ὀγηρύ. ὅο ὈΠαΘὺ β1ο ἀθὺ σΥ] ΘΟ 506 
ΒοροΥ ἀ65.,, Ε ὔγβουρουβ Ῥυοσηθίμθιβ γὺη ὉΠ ΘΕ ΠΙΠΙΓΘΥ Τ]ΘὮΣ 
Ὁ]οΒ5 ἀρθυυηθη ΒΟ ΠΟ ἢ 6. 815 σου μον Ναύαῦ ἀπα ὉΠ Θϑυιτητηἴου 
ΑἸ βίδιησηαμρ, ὙγθίοΠοΥ τὺ ἀθη ΒΥ αΪβίθηρθὶ (νάρϑηξ γϑγρὶ]. 
πρίθη χὰ 100) ἀὰ5 ΠΟΙ γῸὺΠη α61Ὶ ΘΟΠΠΘηαρΡΘη. ΟὝΘΙ γῸΠ 
ἄθπι Ηθογᾶβ 465 ζθιαβ οὐθυ δοθῆ ἃ18 (61 ΕΘΌΘΓΘΒβθ 465. Ηθρπδο- 
βίοβ [γ α16 ΝΜ θηβομθη ταῦ ἀπὰ 50 ΘΌΠ ΘΓ ἀΘΥ τηθηΒΟ ΠΟΘ Π 6 ἢ 
Οὐϊξαν τῖγα. 

ΑἸ5. τϑίπου (ὐ]τατρσοίῦ 1π {γ1Θ 4 Ποἤ θη Ν Θθῖπθ τη ΗθρΠδε- 
ϑίοβ. πὰ Αἰποπα οὐβομοιπ Ρυοιηθίμθιβ ἴῃ ἄθμη αὐὑ]5 6 ῃ 
Οα]τα5. Ζνιβομθη ἀον δἰααύ ἀπα ἀθπὶ Κολωνὸς ἵππιος, ᾿ΜΘΙΟΠΘΥ 
ἄδθπι Ῥοβοίάοι 6] τὰ ἀπ ἀπ αὐπμθηῖβομθη Τορίθγαπδν- 
ἰϊογθ, ἀθη Κουδιηθῖῖοβ, ἄθη ἰγθΠομθπ ΤΟΝ σὰ αἀθῃ ποθι] 
Ῥευ πτηΐθπ πα σοβιοῃίθη δ άβοι [Ἰοίθυίθ, ἰὰρ ἀθὺ Π61]Π1ρ0 6 Ἠδ]η. 
ἀ65. αἰΐοπ ἤρτγοβ Ακδάθιηοβ, 416 Αἰκαάθιηϊθ, γγὸ Ῥγοσηθίμθιβ τηῖὖ 
Ἡδρμδοβίοβ. αμα Αἰμθηθ ΖαρΡΊΘΙοἢ. νϑυθηγὺ σγασαθ. Ἐἰβ βίαπα ἀουῦ 
ἴῃ ἄθπὶ σον ῃίοη Παῦυσηθ ἄου Οὐ Αὐμθμα οἰμθ αἰ Β:]α- 
58 16. ἀπΠᾺ οἷ. ΑἸΐαι 65 Ῥυομηθίμθαβ πα 8ῃ] ΕΠΉΡΆΠΡΘ. ὙΥΆΓΘΗ 
δα οἴποπι βοοΚ6] Ῥγοιηθίμθαβ ἀπα Ἡδρμδθβίοβ Ζιιβδιημηθη αδΥ- 
Ἐν Ῥγοχπθίμθιιβ 415 (6Υ ουβίθσθ πᾷ ἃ]ύοσθ (οὐῦ τοῦ ἀθηη 
ὀορίου ἴπ ἄον Πδομίθη, Ηθρμδθβίοβ ἃ15 ἀθὺ χυγοῖΐθ πᾶ 1η- 

σογο; δ ἄθπι πβ,Δ]101.6}) ὥΟΟΚΘΙ τᾶ} δ᾽ ΘΘΠΙΘΙΠΒΟΒ ΔΙ ΠΟΠΘΥ 
ΑἸίαν Ῥοϑιάθυ ἀρσθὈ]]Δοὺ. ἴθοπι Ῥγοπιθέμθιβ σὰ Εγθη πατάθῃ 



ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΑ. ἐπ) 

81] Β ΠΥ ΠΟ ἀ16 Προμήϑεια σοίοϊογῦ ταῦ οίπθηη ΒΔοΙκο] νυ ]ααΐθ 
γοπ ἄδν Αἰδάθιηϊθ σὰν ϑίθα (λαμπαδηφορία. λαμπαδηδρομίαλ):; 
ἀ16 ΕΟ Κ6π παγάθη δὶ ΑἸΐατθ 465 Ῥυοιηθίμθιβ ἀπηρθχίίηἀοῦ 
ὉΠ 65. σαὶὺ ἴτῃ [απΐθ θη. ἃ άθυθ. ΖανΟΥ ΖΦ ΚΟΥΉ πη 6 1. ΟΠη6 616 
ἘΆΟΙΚΘ] ου]βομθη σὰ ᾿αβ558ῃ (568 0]. σὰ ϑορῃ. Ὁ. ὦ. ὅ6, Ραυβ. 1 
80, 2). ΄658. δῖθυ σϑῃὺ σαγίῖοῖς δα ΘΙ Π6η ἀΥ] 6 το] ]οΊὅβθῃ 
Θθθυδαο ἀδΥ Ἐϊγπθαθυαηρ ἀ65. Πδαθυβ. [)}16 ἀθὴ 1παορϑυτηδ- 
πβοηθη ὙΠ ]κουτι σΘΙηΘΙη 88 Π186.  Οὐβίθ προ γοῖ θπὶ (ἀθσθηϑαῦζθ 
ἀ65. στϑίπθῃ, ΠΙΠηΠ]Π]56Π 6 πηα] 465. ἀστο ἢ τη ΘΒ  Β ΠΠοἢ6η. Θρυϑ ἢ 
οπὐνγοι ίθη Βθαθυβ ΓΛ ησίθ σὰ ἄθιη θρύϑποῖθ, σοὶ ζθιὺ χὰ Ζ61 
ἴῃ Ηδὺβ ἀπα ΥΥ ογκβίαυε ἀὰ5. δα ῃθη]ΠΠσὴθ ΒΘ Ὶ ἀὍ7Ὸ]] ΥΘΙ 65 Ζὰ 
οιβθῦζθῃ, τπὶ ἀδηηῦ ΠΘ6 ἢ ὥθσθη χὰ ΟΘΥΠΠΘη. ΥΥ18 85 416- 
βοὴ ΟΘργδιοἢ βοὴ ἄθν ΕΔΟΚΟΙ νυ] οαὐυπιοκοιῦ Ππαῦ, Καπη 
δ πὶ Ὀοθδίθ οἰπθ Βυχϑ ]πηρ Ὀ61 Ε]αύ. Ατιϑυα. ο. 20 Ἰϑῆσθῃ. ΑἹ5 
α16 Οτθομθη πο ἀθι Ομ ον 61 Ρ]αὐδᾶ νγοσθη ἀ6Υ ἀαγΖιι- 
Ῥυϊηρσοηάθη Ορίου ἴῃ [6 ]ρη1 δηΐγασίθη, οὰρ 1πΠπ6η ἃδΥ (ὐοἰὐ 
ἄθη Βϑβομβια, 516 501 ]}06η πιο ΘΠ ΘΙ ΟΡ ἴθυμι, 815 015 516 81165 Εἰδαθυ 
πη [δ πᾶθ, ὑγθ]οΠθ5. ἀτο 416 ΒΔ θα 6. γΘΥ ΠΥ ΘΙ Ιρὺ 561, 8818- 
σοιόβομῦ ἀπ ἤθὰθ5 ΒΘ γ00 θη 9 ΘΙΠΘΙΠΒθη6η Ἠθουθ 1 
οΙρηι σομοὶῦ ᾿ϑέξθη. [)αυϑα!η1π σοθοίθη α16 ΕἸΠγΟ ἀθι 
Οτιθομθη θρ6γ8}} πὶ πάρ ἀἃ5 Εἰθαου δαβΖα!]βοΠ6η: γὸη ΘΠ 
ῬΙαΐξϑυ Δ ΌΘΥ τηϑοῃΐθ 5100}. Εἰ πΟ 1485. δα πϑοὴ [2)6]Ρ}1 τὺ 61} 
ΘΥΒΡΥΘΟ θη. ἀδ5 Εἰ ΘΘΙ 50 56Π16}} 415 τη ρ] ἢ νοι ἄθιη (6]Ρ}1- 
Βοθη Ηθ]Πσι τη ΠΟΥ ΖΑ Ιπσ θη. ΠῚ τϑιηοίθ 5100, ὈΘΒΡΥΘΠΡΤΘ 
510}: πηῦ σθυγθιθπὶ ΒΒ ἀπ Ὀουϑηίθ 5θῖη Ηδαρὺ τη 
ΤοΥρθου. ΝΟΒάριη οὐ 485 Εθιιθυ νοῖὴ ΑἸΐαγθ σ ΠΟ ΠΊΠΊ6Π, 61]16 
ΘΙ 1π [ϑαΐα πϑο ΕΪαἰϑ, συσοκ ἀπα Ἰζατη ποοῖ ἃῃ ἀθιηβ6 ] 06. 
Ῥαρθ ΥΟΥ ΟΠ Πα ἐθ σα Πρ 8, ΠΟΙ 6ΠῚ ο΄ δἰπθη Ὗγορ νοη 
ἰωαβοπα οὐδ] Ζαγοἰςσϑ]οοῦ. Επ Κοπηΐθ πὶ ποοἢ 561π6 Μ|ὺ- 
θάνοι Ὀθουββθη ἀπὰ 1ΠΠ6η (85 Πἰθαθ ἰθυρθῦθη: ἀδηπη [8] 
ΘΙ 1 ππα σα 561πθη (ἀοϊϑὺ δαΐ, Εὶβ Κκδιῃ 4150 ἀδγαῦί ἃ, (ἃ 
ΒΘΘΥ τηϑρ]Π]οηδὺ 560Π1Π6}} ἂἃπ Οὐ ἀπα [6116 χὰ ὈΓΙΠρΘπ, ἀδπηῦ 
1ῃ1π| 5616 ὉΠΒΡΙ ΠΡ] ΟΠ 6. ΘΙ] 1ῦ σαυγαῃσὺ ἀπ ο]ΘΙ ΟΠ βαπη 61Π6 
(ὐπὀ παῖε Φυβομθη ἄθπὶ ΑἸΐαι 1ῃ [26 ]Ρ}1 πᾷ ἄδθπιὶ ΠΘΌΘη 
Ἠθογάθ ἴῃ Ῥ] αὐ Πουρθβίθ]ῦ πγογάθ. Απὑ σ]θῖοη6 ὙΥ οῖ86 τσασάθ 
ἴῃ. Αἰἴῃθῃ (85 στϑίπθ ΠΘΌΘΥ ἄθιη ΑἸΐα 465 Ῥυοπηθίμθιβ δηΐῃομη- 
Τθ ἀπ τη οΥοβϑίου ΞΟΠ 6]ΠΠ1ο]κοιῦ 1ῃ 416 δίααθ πᾶὸ ἄθιη 
ΟαΥ ον ἀ6Υ ΘοΠτηϊθαθ ἀπ ΤΟΡΓΟ σορτθομύ. ὅδὅο. βίθιὺ ἋοΥ 
Βδαογσοίῦ Ῥυοιηθύμθιβ τη] ἄθηη αὐμθηιβομθη Ηδπά νοεῖς ἴῃ θπρ- 
5[6 1. ΒοΖιθμιηρ. ἢ) ΜῈιὺ Ἡβυβαγτομῦ ποππὺ ᾿ππ ϑορμ. Ὁ. Οὐ]. δά 
(ον ΑΥ̓ΠΘΠΘΥ: 

χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔστ᾽ - ἔχει δέ νιν 
σεμνὸς Ποσειδῶν ἠδ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 
Τιτὰν Προμηϑεύς. 

Ἔ) ὙΡΊ. τηϑίπθ ΑὈΠΒαπαϊπηρ το. θη ΕΔΟΚοΙ γθυυ] απ ἴσα Ηθυπιθ8 ὙΠ 
᾿᾿, 431---452͵ 
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---- 

πττο στο τς. τ τς. 

πολ σας), οἰ τοσοΣ,ἐσλδκκοι»-- ταστ ο τσ ΣΕ Σ 

Ἐϑσχυρου αν τϑεεςο τ ἀτρτοσσαν στὸ «πότος ας ΚΞα 

πρξυ ςκρξακοΣ  κοσολουν, δρλλν ἀξ ρας, οὐ μϑ αν  οκ δοὺς κοὐδαο δ ιῖκοις ἀμοὶς κυ κοι δὸβ υδ κέ 



4 ΕΙΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

ΘΌΠΟΙ 1 (Θ᾽ ᾿ΠΟΙΒΟΠΘη ϑαρα ΚΠ ΖΘ ποὺ ἀθη ΒΗΤΡῈ 61π 
Δα ἀρουπ ρου Κααΐς, ἀ85 νουθ1]ἃ ΕΣ αἴθ ΞΟΠ ΘΥ Πρ Δ6Υ 
ἄθη ΒΗγσιβ ΟἹ ΘΙ Ομβίθῃθπαθη ῬΠ]ΘΟΎΘΥ (σοη φλέγω), ἀνδρῶν 
ὑβριστάων, οἱ Ζιὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χϑονὶ ναιετάασκον ἐν 
καλῇ βήσσῃ Κηφισίδος ἐγγύϑι λίμνης (ΒΠογηογ. ἔγηηπ. 11 100 
εα. Βαυχηθιβίθυ). ΟΖ τηῇῦ 5: ΠΟ Π θη Πἤθχιοπθη πα ΦπθοΚ- 
γΟ]]16 0 Βυρϑηζαμσθῃ ψογβοίχὺ {γι} ὯΠ5 ἀ61 ῬΥΟΠΙΘΠΘαβιηγἐμτι5 
ἴῃ 6 Ποβι οα!βοῦ θη Ιοπύαπρο (ΠΘορΌμΙ6 590 ἢ, ὙΥουκ6 
πη Τὰρο 41 [{ὺ οπίρεσθη. ἨΙΘῚ βρυιοῃῦ 510 ἢ οἷπ Ασῦ θξποι- 
οὴ6 Απβομδθαθηρ σῸὰ (61 (ἸἸ ῸΥ 815, θη. ἄθη ΝΜθηβομθη 
ΖῈΥ ΥΥ̓Ιἀουβθύζ ἢ Κοὶῦ σθρθη ἀ16 Οοἰμοιὺ γϑυ!οιίθὲ ὑπαὶ σαν Οὐ γαΐα 
ἀδ5 [6006] ἴῃ α16 ΥΥ εἱὺ σορυδοηῦ μὰ 06. ἴπ ἄἀθὺ ΤΠΘΟΡΌΠΙΘ στὰ 
ἀοΥ Μγίμυβ 1 ΤΟΙ ΠΟΥ Ὑ 656 δυζϑῃ]δ: ΑΙ5. 516} ἀ16 (ἀδέξευ 
ἀπ θυ] ]ομθη Δίθηβομθη σὰ Νίθκομθ δυβθιπαπαθγβθίχίθῃ -- 
150 ΖῸΓ Ζε1ῦ, ψγὸ πὴ ον Ἠρουυβομαΐε (65. Ζθαβ 416 Ξοπάθυιηρ, 
αοΥ Οούξου ὑπὰ Νθμβοηθη οἰπίγαῦ ὑπαὶ α16. ραν υ  μ} ΠΒοῃ 6 (16- 
τη ΘΙ ΒΟ α ἀουβθιῦθθη, Ὑ16 5186 πίοι Κγομοβ Ὀοδίδπαθῃ, δαΐ- 
᾿ιόγέο ἦ) ---, βαοηῦθ ἀοΥ σονδηάίθ πα νϑυβΟ ]ΔΡῸΠ 6 ῬΥΟΙΠ ΘΠ 618, 
ἀοΥ Βομπ ἀ65 Τ1ίαπθη [ἀροίοβ ἀπὰ (6Υ ΚΊγιμθπθ, (6 Βυθαον 
αἀ65. βύαυ κυ ἀρ θη. ΑΥὐ]85, (65 Ποοιβίγθθθπαθη ΝΜ δποιθο5 ἀπὰ 
65. ἀπκίασθη ΒΙΡΙππθίμθαβ, 061 ἀοὺ ΤἬΉΘΙαπρ 61 η65 ΟΡ ΒΕ 65 
ἀθη ΙΠπ (65 ζθαβ Ζὶ Ρουΐϊοθη: ἀπ α16. δἷπθ ὅὅϑιίθ δἷ8β. 161] 
ἀογ Μίϑηβομθη Ἰορίθ σὺ ἀδ5. ΕἼ ΘΊβο ἢ ἀπα α16 ἔθθθθη ἘΠ ρθυγθΙα6, 
Ὑ]ΟΚα]ῦ6. 516 ἴῃ αἴθ φαΐ ἀπά Ἰορίθ ἀθη Βιπάβηιαρθη ἀδΥθ6υ : 
Δ 416 ἅπάθτθ δοιύθ [Ὧν ζἄθὰβ Καπιθη 616 Ὑγ 556. ΚΠΟΟΘΠΘΗ, 
Καμδυο ἢ. δαϊρομδθστ πα τηῦ ο]θΙββοπάθηῃ Εδεθθ ἀτη 1}1 0. Ζ6α8 
βύβ6 1Ππ ὑγθοθη ΟΘΥ ὉΠΡΊΘΙΟΠ 6 1 6116 σὰν ἤραθ, Ῥυομηθίῃθιβ 
ΔΌΘΥ ΟΠ ΘΙ τη]50 ΒΘ] Πα Π1655 Ζθι5 γβ]6η. ζΖθ6αβ ἀαγομβομδϑαΐξα 
θη Τυὰσ ἀπὰ ἀμπίθ ΟΠ] Π165 ΤΣ Ἃ16. βύθυ ὉΠ] Θ πο ΜΙ πβοθῃ, 
νγῶβ δθοῃ ἴθ ΕΓ] απ σΘἤ θη 501116: ΕΥ̓ ΠΟῸ τηὖ θοΙάθη Ηϑη- 
θη ἀδ5 Βοϊὺ δυΐ ὑπαὶ οὐζίγηϊθ συγ! ρ, 415. Θ᾽ ἀ16. ὙγΘΊΒΒ6 
Καυοοθθη ἀγα ὨὔΟΥ ου]Π]οκίθ. αν γα σσαγάθ ἀθῃ Νθμβοῃθη 
ἀδ5 Βϑιου νουθημα]ίθη; ἀ6Υ ΟΠ ἀ65 Ταρθίοβ ΔΌΡΥ, ἀθὺ ἸΠΠ6Η 
συῦ νὰν, ἰδαβοηθθ ἀθη ζθι5β ὑπα βί8}} (65 Βθιιθυβ θυ ηβίσδῃ- 
Ἰοπάθη (Ἰδηζ ἴῃ Θ᾽ Π6 ΠῚ Βομΐθη ΠΥ α]βδίθηρθὶ. [ραΐν βαπαΐθ 
θυ ἄθηῃ ΝίθηβοΠ θη 61η 606]: ΟΣ [1655 ἀατοῦ Ηθρμδθβίοβ ἀδ5 
ὙΥΟΙΡ δὰβ ᾿χὰθ ὈΠάθη πὰ αἀυτοῦ Αἰῆθπθ πὴ 81|16η Π ΘΙ ΖΘῊ 
Βοβηηίοκοη; ἀδπη ΘᾺ 6Γ θη Νίθηβομθη ἀδ5 βομῦπθ [7606]: 
ἄδθππ σγοη ἄθηη ὙΥθιρ6 βἰδυημηῦ ἀἀ5 (θβο]θοιῦ ἀθν ΕὙδθΏ, 
γγ6]0}}8. 415 σ᾽ ΌΒ565 ὕΥ 686. ὑπίθυ ἀθῃ βίου ὉΠ ΟΠ θη ΜΙ μπθυη γῸἢ- 
πθη ἄθη ΠγΌμπθη 465 ΒΙΘπθηβίοοθβ γϑυρΊθι θαυ. [60 οθΠρ6 
Ῥτγοιπθίμθιβ ἈΡΘῚ γΤ6. Ζι ΠΘΠγ6, ἄδ85 465 ζθαβ ὅπη πΙοἢΐ 
Ζὰ ΠΙπίουρομΘη 561, 8} 61Ππ6 ϑδὅ]6 σϑίθββϑ!ὑ, ᾿πΠἄθηη 416. Εἰ 6556]Π 
τη ίθη ἀπτορβ 416 δπ]86. σϑέσθθθη ασάθῃ (γνο]. απΐθη σὰ 04). 
Τᾶμπ βαηαίθ ζθιβ θἰπθη ΔΟΪΘΥ, ὑ ΟΠ  ἄθηι ῬυΟμΙΘί 618 416 

Ἐ) ὙρΊ. Βοιμδιηδπη, α16 μϑβιοα!βοιθ ΤΠΘΟΡΌμΙΘ 5. 309, 



ΒΙΝΙΕΙΤΌΝΑ. [τ 

ἘΠΒΙΘΙΌΠΟΠ6 ΠΟ ΡοΥ ἀρίναββ: ἀθ5. Νϑορῖβ γγθο8. ΒΌΨΊΘΙ 80, 815 
ἀον  ορ}] ἄθῃ ἀρ ἄθθυ γϑυζθηχσίθ, [)6η Αα]οι ἰδαϊοίθ Ηθτυὰ- 
ΚΙ65 Ὁ ἀπὰ Ὀοἔγοιθθ ἄθπ μη (65 ἰϑρθίοβ γοῃ 561η61 Νοίῃ, 
πού σορσθπ ἀ6πη ὙΥ11|16η 465 ἄθαϑβ, δαΐ 4858 465 ΗΠ ΘυΆΚΙ65 
Βα τα 5160} τ]θ το δα ἀ6Γ ψϑιΐθη Βτῆ6. --- Νἅο ἄθη Ἔργα 
καὶ Ἡμέραι γεογθιτοὺ ζθυβ (85. ΒΘιοσ, νγ811] Ῥυοιηθύμθαθ 1 
οὐδαβοιύ; Ῥγομπηθίμθῶβ ΔΌΘΥ οαὐνθπαθὺ 65 ΜΙ ΘάΘΥ ΠΘΙΠΏ]16}) ἄθτὴ 
ἌΡΗ Ζαν δύγαῖθ βοηθὺ ἄθαβ 416 σομ 81|16π (ἀΟὐξουηι ταῦ ααθ6 ΠΗ 
ααδρθδία οί Ραπάοτα ἢ) σὰ ΒΡΙΠηθίμθαβ, ΘΙ ΠῈ. 516 6 ΘΠ 
α16. δυβανοκ!οηθ Ὑνδυπηρ' 5θῚπ65 θυ άθυθ δα[π]τησηῦ ἀπαὰ (85 

Ἐ)} ὶη Οϑιηξ 6, δα θ᾽ ομθηη αἀοθΥ πΟΟἢ σοίρβϑβοιἐθ Ῥυγουηθέμθιιβ τηϊῦ 
Βϑίηθιη Βοίγθιου Ηθύϑκὶθθ ἀδυρθβίθ! ]ῦ τγᾶῦ, 580 αἀογ Ρουϊθσοίθ Ῥαυβδηδ8 
(Υ 11 82) ἴῃ ἄθιὴ ΓΘηρΡ6] 465 Ζθιιβ ζὰ ΟἸγιηρῖα. Ααΐ ἀοΥ πηΐθῃ Ζὰ 64 
ουσ ππΐθη ὕαβ6 οηἐβοπαθῦ Ηρθυϑκ]88 ἴθ Πα} Κηϊθομαοσ ϑὐθιαηρ ΠΙηου 
θη σορίβ θη Ῥυοιηθίμθιιβ βοῖηθ Ρίβθι]θ δῦ θη δα Ῥτοπιθύμθιβ ζα- 
Βιοσθπάθη ΚΥαΤα ΒΟ μη σθαι ΑΟ]οσ. Ργουιθύμθαβ βίγθοκὺ 561Π6 Ζιβϑτη- 
τηθηροθαπάθηθη Ἠϑδπαθ Δ ηγσθμα ἀθὴ ΟΡΘ] οπΐρθσθη. Ηϊηΐου ἀθιὰ 
ΑαΙοΥ βύθμῦ οἷ θατέρου ΒΘΟΌΘΟΠΓΟΥ οἰπθη ϑύαθ ἴῃ ἀθὺ ΤΠηκθη Βα]τοπά. 
ἈΘΠ11165 Ταύϊαβ 1Π 8 Ὀθβομγοιθῦ οἷη θιηΐ]αθ, δα πὶ οπθη ῬΓΟι ΘΟ ΠΘὰ5 
ἀαγσοβίθ!]ῦ τγῶν τοῦ ΖΘ ΘΠΡ ΘΖΟσΘηΘ ἢ ΑἙἸΡΘΗ τ πΘη ἀπὰ [ὲΡΡ6π, τηϊὖ 
με] θοϑηθιη Μαπαθ, ἀδ85 ΠΠπκΚ6 Βρῖη Κυδιηρίμαίθ πΙμπηἰουβύγθοιθηα, ἀ6ῃ 
γϑομβέθῃ ΒΟΉ ΉΪ6] 8 5100: Ζίθῃθπα, μ8}0 δῇ Ἠρυθκ]θβ ὈΠοΟΚοηα, ΘΙ ΟΠ ΟΥ 
τηῖῦ Βορθὴ πὰ ὥρθου Ὀοναβῖηθῦ ἴπὶ Βοσυῇ ἰθὺ ἄθηὴ ΡΒ] χὰ θηΐ- 
ΒΘπάθη, ΠᾺ]0 δυαΐῇ θη ὕορθὶ, ἀθὺ δαῇ θη Ομ ΘηἾ 6] 65 Ῥγοιηθίμθαβ 
σοβίϊζὑυχυ ἴῃ ἀθβθθη ΒΙησθυθιάθη τ] 0. ΠΙΘΒο ΒΒ γθι θπηρσ θη βρυιομῦ 
ππροϑίθην 616 1) γβίθ θ᾽ οἴη68 οι ͵]μβομθη να πα σ᾽ θυη ] 68 (8, 
ΟτΥμδτηθηΐο ΠΠ Τ αἴ, 80), δῃῇ τϑ]ομθι Ργοιπθίμθαβ ἴῃ Ὡαΐγθομύου 85 6]- 
Ἰὰηρ ἃ οἴπθη βοῆθη ΒΕ ἰβθησθκ 6. ταῦ ΘΙ θη. Αὐηθη ΦΏΡ ΘΙ] δ1η- 
τηθγῦ δῦ; δαΐ ἀθπὶ οὐνγαβ γουρσοθθιυρίθη τϑοῃξθη ΕἾα586. βιὐχὺ ἀθν ΑΔ]θυ, 
ΟΘΥ 8θίπθη ΞΟΠΠΔ 6] δὴ 616 Βγαβὺ αἋ68 Ῥγοχηθίμθιβ βϑύψὺ, αηΐθη ἴῃ ΟΘΥ 
ἘΌΘπ6 βίθῃῦ Ἡθγδκ]65 αηὰ Ἰοσὺ θη Βοσθη δὰ ἄθῃ Αα]οΥ 8δῃ. [1}η ἅΠη- 
ΠΟμοΥ ὙΥ οῖβθ δῦ 416 Βοίγθιπηρ 465 Ῥσγομπιθίμθαβ δαΐ θἴπθη δ ΟΡ Πρ 465 
Οδριίο]. Μυβθαταβ ππηα δῦ ἄθτα ὙΥ πα σθιηϑ] 6 οἰπθβ Ο] τα θδτϊατηβ (9 Πη,, 
α16 ν᾽ πασθιηϑ!θ (65 ΟΟ] τ θαυ 5 ἴῃ ἀοΥ 118, Ραμ] Ταῦ 1 8) νου- 
σϑβίθῦ, Αὐῇ ἄθτη Ἰούζίθγθπ Β11ὰ6 πϑησύὺ Ῥτγομηθίμθιβ ταῦ δαβρ τι θύθῃ 
ΔΉ Ρ ΘΚΙδτητηθυΐθη ΑΥΤΩΘΗ 8 ΘΙΠΘΥ Εἰ Ιβθησαπα, ἀ6η ΠΠηΚοπ Εἶ88 δα 6] 
ἘΙβθηβυίοκ σοβυχυ. [61 Αα]οΥ βίθῃῦ σθομύβ μΘΌ θη ἴῃ πα νἕμγο πα ΟΥ̓ 
αἴθ Κ6 γι! !θ δὴ ἄθῃ σϑομίθῃ Εα88 468 Ρυομιθίμθιβ βϑύχὺ, ζϑυβθιβοῃῦ 
ΟΥ ἴῆτη αἴθ Βτγαβῦ ππα ΒΙαὖὺ ἐγϑαξοϊ ποσὰ. Πθπὶ δηϊθσθηπάθη ΗρΥῶΚ]685 
Ζροῖσύ ἀ16 ἀδμϊπίθυβδίθμθπαθ Οδθη Αὐμθηδ 488 2161] ἀπὰ Ὀὔγρσυ ἀδ ιν, 8885 
αοὺ Ρίδι! πἰομῦ ἀθη Ρτιοιηθίμθαβ, ΒΟΠ θυ αἀθη ΑΘ]οΥ ἐγ. 

ἘΦ ῬΥ Μγίπμυ5 νορ ἀοΥ Ῥαπάογδ ἰδῦ δῇ οἰποὺ ῬυβηΘϑ ΙΒ οΠοη ΟἸβίθ 
(ΔΙοπατη. 4811 Τηβύ. ἀγοῃ. γο]. ὙΙ ων. ΧΧΧΙΧ νρ], Πὰν. Οδυαοοῖ ἴῃ ΑΠΠΔ]] 
ἀ611᾿ Τηβῦ. 1800 83. 99) ἴῃ ὅ ΒΙ]ΠάΘτη ἀαγρθβίθ]ῦ. [ἢ ἀθπὶ δυβύθῃ ζοῖρὲ Ρυο- 
τηθίμθαβ 16 δπύνγοηθίθ ΕΘαθυ ἤδπηπιθ ΘΙ ΠΘΥ Ὑγ Ὁ] Οπ θα ΘΟ Θϑύα!ὐ (ΤΊ Θιη1853); 
ἴῃ ἀθῖὴ φυγθιύθη τοῦ δὲ ἀα8 ΒΘΌΘΥ ἄθια ἔγθααῖρ' ρουυαβομύθη ΜΙ Θηβομθι ; 
ἴπ ἄθιη ατιζέθῃ πἰσητηὺ Ῥαμπάοτα σὸμ Ζθιβ 485 νϑυμϑηρηίββυοθ ΘΟ 88 
(θἴπθ ἀορρθιῃϑῃῖκοιρο βομα]θ τὴ πομθῖη ΠΘΟΙτ61) οηΐρθρθη; ἴῃ αθπὶ 
νἱογύθη Ὀιοίοῦ Ῥαπάοτα, 485 Οδέδββ ἄθῖη Μθηβομθη ἦδγ, ἀ6Υ βΊοἢ. νοὶ] 
ΒΟΒγθοκθη ἀπ ΑὔΒομθα ρθη ᾶθῦ ἀπ ἀ88 ΟΘβοιθηῖς ταῦ ἀοὺ Ηδηα οπῦ- 
ΒΟ] θάθη Ὡνγθῖβῦ. [ἢ ἄθηη Εἰπ το ἰδὺ Ῥυουαθίπθαβ ἴῃ βομγέάρσου 5 Θ]]Ππηρ' 
τοῖῦ διαβσοὈγοιςούθη Ἠθπάθη πη ΖΕ Βδιητη Θησ Θ Κ]ατητηθυέθη Β᾽ἴββθη. δ ἢ ΘἰΠ ΘΠ 
ΒΘΊβο ΔηρσΘβομτηϊθαθέ, ἃ θη Εἰἴὔββθη δὐθηῦ ἀοὺ ΔΑΙΘΥ γ 01} Ὑγαΐῃ ἀπὰ 
ΒΟΥ ΟΚΘα πο} ΗΘ ΥΆΚΙ65. ἀπ Ὁ] Κοηα, ἀοὺ δἰ μΟΥ βοιοη χαϊῷ ἀοὺ Κοαϊθ 
δΌΒ ΠΟ] Τὰ 1ΠΠ Ζι ΘΥΒΟΒ ρθη. 

--. ------- - ες  -- ον .----.--.. 

πα" τῷ. 

ἌΟΡ ΕΟ σεν τερσνιαετανς δι, ες πες τειν αχυϑεσοσε ιν τα το σ᾿ λλοτασσαν τῦτα 5: τ τ» ασυος τ τ 7: 



θ ΕἸΝΙΤΕΤΌΝΑ. 

1{76068] οδὐβὺ τηϑυκὺ (ἃ δ᾽ 65 πα. [1)6ηη γογάθηι ἰθρίθηῃ 16 Θ6- 
ΒΟΒ]Θομίου ἀον Μθπβοθθη δὰ ἀον γα γ6Ὶ σοῦ [1,616 ὑπᾶ 
ΒΟθ νου ῬΙαρθ, ἴτ6] σοη ἐοα Υ]πρθπαθη Κυαηκμθιίθη : ἀἃ5 ΥΥ̓ΘΙΡ 
ΔΌΘΙ πἰπηπηῦ ἀθη [)6 6.16] γομὶ Βαβθ8 πα 65 ἤίθρθῃ Πούδαβ ἀπά 
γουγθιΐθη 510} ἄρον πὰ πἀπα Νίθου 8116 Κυϑῃκπθιίθη ὑπὰ 
[μοι ; πὰ α16 Ἠοπηππρ' Ὀ]οΙ Ποὺ ἀδΥῖπ, 161} Ῥαμάογα δα ἄθῃ 
Πα ἀθ5 Ζθυβ ἀθῃ [)60Κ6ὶ συουύθποὺ ψανγί. -- [1686 θθιάθη 
Πλαυβύθ! ] ὰπσθη ΒΌΘΠΘΗ. σὰ οὐ ΚΙ γΘ, νγ16 ἀἀ5. 7606] 1ῃη ἀ16 ὟΥ εἱΐ 
ΘβΚοιησηθῃ. ἰἰἸβρ. ΟΊ ΟΠΘΥ ὑπ ΠΔΙΥΘΥ ΘΥβομθιαῦ α16 Αη- 
Βοβδαθηρ, ἀ855. 510}. τητὖῦ (ΕΥ̓ Ὗ ΘΙ ΘΙ που ἰοὺ ΠΘΡΘηβυγ θα 416 
ΒΟΒΠΠητηθη ΕΘ ΘΙ (65 [μαχὰβ οἰπρθβϑίθὶ !ῦ ΠδΌΘη, 815. ἅ16 ἃ πάθυθ, 
ἀδ85 ἀυτο ἀὰθ νύ δῦ ἀδ5 Ε]οπα ἴῃ α16 ΥΥ δ] ὺ φβἸζο"] ΠΊΘΠ 561: 
Ῥ6ιθ Απβομβδαῦηρθη 51πα ἴῃ ἄθη Ἔργα καὶ Ἡμέραι νοΥὈυπάθῃ, 
1η ΘΙ οη6η Ῥδπαοτα ΠΙΟἢὐ τπθὴν α16 ἰδιηχηπη οι: 465. τη ΘΉ50}- 
ΠΟΠΘα Οβο]θο β, ποθ άθυ οἱ Ροϑοπάθυοα ΟΘΌ1146 ΠΥ 510} 150. 
Ῥτοιπθύμθιβ δῦ 815 ἀθηϊαβ ἀον ΝΜ μβομπριῦ δαυϊσοίαβθι, σϑὶοπθ 
5100}: ἀυτοι οἰπθη ΒΎΘΥΘΙ σορθὰ 416 (ἀοὐϊμοιῦ, 1πάθηη 5100}: Ῥτο- 
τηθύμθιβ ψϑῖδου αὐπκὺ αἷ5 ἄθὰβ (υ9]. απΐθη 02). 416 δέγαϊθ 
ον Οοὐπμοϑιὺ πα ἀδπῦ 4116 ΝΟ πα 4116 εἰ ΘΟ. ἀθ5 [6 ΌΘη5 
ΖαΖ6 η. 1) Ῥτοπηθύμθιβ ἃ15 ΟΘΌΘΥ ἀ65 Πθιαθυβ δοθῇ ΕΠ ΤΟΥ 
65. Βυδηαορίθυβ 561} τηπδϑίθ, 50 ΘΥΡᾺ 5105 δ5 461 ΒΘοΡθ0}- 
ἰμπο, ἀδ85 Ὀ6Ὶ ἄθῃ Ορίθιπ ἄἀθη Οδύξου ΠῚ Ἃἀοὺ σου πρϑὲθ 
ΤῊ61] ψαΐα}}16 (ΤΠ θορ. ὅδ6. 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνθοώπων 
καίουσ᾽ ὀστέα λευκὰ ϑυηέντων ἐπὶ βωμῶν), 

(ον πιοὐνθυθπάθῃ Πιομύαμρ 6416 ὈΘβοπάθυθ Υ θυ Π] ΒΒθαπο ΓΙ 
ἀθη [ΠΘουσααύμθ ἅθθ Ζὰ Ὠοοΐ βίγθθθπάθῃ Υ ουβίαπαθδ ὑπαὶ (61 
δα ἸΚοβίθη ἀθὺ αἰΐθῃ ἀπρϑυ!οηοη (ἰΟὐξουνθυθησαπρο 56] ϑὑβίδη- 
αἰσ ἀθη Νυΐζοη ὑπ ἀδ5 ὙΥΟΔΙ ἄθν Μίθηβομθη ἔογάθυπάθῃ [π- 
{61} Ο 62. 

ΤΙ. ὉὯϊ6 Ῥχυοιηθύμοασβδαρο Ὀδθὶ Αϑβϑοῦν]π8. 

Ῥγομηθίμθιιβ, ϑομη ἀοΥ ΠΠΘΙΏ15 -- (65 Ν᾽ αίθιβ γα ΠΙΤΟΘ μα 5 
σραδομὺ --, πβίαπα ἴθ ΤΙ ΠμΘη Καμηρίθ Ζαθυϑὺ δὰ θα (6. 
ΤΙϊαμθη; ἀὰ ΘΓ ΔΡΘΙ ΟΠ ΒΘΙΠΟΥ Μαΐου Τ᾽ ΠΘΙηβ νγβδίθ, α885 
πιο το 8 Κυαν ἀπαὰ ἰδυῖα, βοπάθυη Βομ]ααθ Απβομ]ᾶρθ οὈ- 
Βίθσθῃ ὑγγάθη, ὑπα 416 ΤΊϊαΠμθη. βθῖπμθπ Πα] νϑυβο τη θη, 
ὙΘΥ 1655. ΕΥ̓ 616 ἀπίθυ]Π]θσθηάθ Ῥαγίθὶ ἀπα ὑχαῦ ταῦ 561Π61 Μαΐου 
ααὖ δοιύθ 465 ζθαβ, ὑπ 416 ΒΥ ομδα (65 ΘΙΘρ ΘΒ σὰ ὑπ 61]16η. ΝΟΠ- 
ἄοιη Κύόμποβ βαιηγηὺ ἤθη ΤΊ 6 ἀπίθυ υθβθη ἡ] ον ΒΘ 116 468 
Ῥτοπιθίμθαβ ἴπ ἤθη Ταγίαιι σοδυϊχχῦ Ὑγὰϊ, δηἰβίαπα ὉΘῚ ἀδὺ 
Οτάπυπρ απ ἘΠΗτΙομὐαμρ ἀ6Υ πθθῃ Ηθυυβομα ἀν ]θβραὶῦ 
ΥΙΒΟΠΘη ἤθαβ ἀπᾶὰ Ῥτγοπιθίμοιβ, πάθη ἄθαβ ἂἃῃ 6} 16 ἀ65 
αἰΐθῃ ἃὰ5 ἄθν Τιαπθηχοιῦ βἰδιπσιθη θη ΝΜ ΘΒ ΠΡ ΒΟ] ΘΟ 65 
ΟΠ ΠΘΘΒ. ΠΟΥ πϑιθη οι Θηὐβρυθομοπθθ (θβο]θοῦ βϑύζθη 
ψ01116, ῬτΤομθ ΠΘ 5. ΔΌΡΥ 510} 65 αἰΐθη" Μθηβοπθηβίθιημη 5. 8- 
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πϑθτι πᾶ ἀϊθβοπι πο. Ὀ]δάθη ἀπά 5ὐαπιρ δι πμΊρθη (ἰΘβο]θο ἢ θ 
ἀστοι αἴθ Εγθοιταπρ βγθυβαιηον ΤΉδΟσκοιῦ, ἀαγοῃ ἀϊ6 06 
65. ἄρῃ Οδίξοτη οπύσοιθίθη Εθιθυβ, ἀατοῖ 416 ΜΙ ΘΠ] αηρ; 

ἸθρΊομου Καπδὺ πα Βογρκοῖδ, ἀρουπααρὺ ἀατοι. 416 Εὐπύνιοκ- 

Ἰὰπρ 465 [θη κοπβ ἀπα Βενγυδβίβθηβ (444) ἀἃ5 1)άβθῖπι ποὺ 
ΠῸΥ 5] ὁ ποσΐθ, ΒΟ οΥῚ ΔΊΟ γουθάθὶτθ ἀπ ΠΌΠΟΙ πιϑοιῦθ. ΑΙ 

ἀ16 ζει ἄον ὙΥΠΙΚῦν πᾶ ἀον Ξοπ θυ οδίγθοαπρθη. ᾿ἰδῦ νυ 061, 
Ἰθάθιῃ ἰβδὺ βοὶπ Αππὺ ἀπᾷ βϑίῃ Κύθὶβ θθβδυπημπηῦ, 61η8 ἈΠ] ΘΠΊΘΙΠΘ 
ὙΥ δ ἰογάπαπρ, πῃ ἄθγοη ϑριΖθ Ζθα5 βίβῃύ, ἰδὺ θορυϊπαθὺ ἀπά 
ἀοΥ ἘΠΉΖΘΙΠ6 πλ85 510}: ἀἴοβου Ογάππηρ [σθη, τπᾶρ 518. Δ 0 ἢ 
ἴτη Ὑ ΘυρἼθι οι σὰ ἄον {γάμο υθη Ζ61} 815 {Ππἰογανοκαπρ᾽ 465 ΕἸ θη- 
Ὑ]ΠΘῈ5 πὰ Ἃ6ΥΓ ρϑυβμ ΠΟ Πθη ΜΙ ϑἰδυθπαϊρ κοι (νρ]. 149 ἢ) 
ουβομείπθη. δῖα ὙΠῸ θ᾽ οἰρθη Πρ 6 (049) Πππσ 1ῃ 
416 πϑὰθ Οτάπυμρ ἀον Πίηρθ ἀπ ἀ16 ΑὉΠΘΗμπαηρ σθρθθη ἀ6ῃ 
Ὠδομβίοη θυ ἀοὺ οὐ δῃ Ῥχομηθίμθιβ πᾶῦῦ σϑδίσα , τη 
580 ΠΕΤΓΟΥ, 815 416 Ηρυυβομαῖ πϑὰ δῦ (γὙ6]. χὰ 85) ἀπὰ ἄβθύθῃ 
Βοίδβεισαμρ, οἷα. θα βο]θάθηθβ ἀπα Κυα[ὑνο}}65. ΑΓ θίθη σθρθ 
7646 Βπιρόγαπρο, πούμνγθπαιρ' τηϑοὐ. 

16 ῬΙΘΠΟΥ Ὧ65 ζθαβ, ἀθύθῃ δ ββθῃ (δ ΘΠΘΥρΊΒομΘη. τπαὰ 
ΥοΚβιο βίοβοι ὙΥΔμσταπρ ἄθγ Οτάπαηρ οπἰβρυιοηύ, Κυαΐοθ ἀπά 
Βῖδ, ΒοΒ]θρΡρθη Ῥγοιηθίμθαβ δπ5 Εἰπ4θ 461 ΥΥ δῦ 1ῃ δἷπθ τυ ἰἰδίθ 
Εϊπδάθ 65. βου μθη]απάθθ, γγὸὺ 61 γ0πη ΠΘρ]δθϑίοβ 80 ΘΙ ΠΘΗ 
Ποθθη Β Ιβεη 1 46 ΝἔμΘ 465 Μβϑϑύββ δηρββομτηϊθαθὺ τιρά. 
Ῥῖθ86. δαγίθ ϑέγαϊθ ουβομϑίπῦ. ἄθπι ῬΥΟΙΙΘ ΠΘ5. 815 416 σγῦβϑίθ 
{πάη θαυ κοῖν ἀθ5 Ζθὰβ σϑρθπ θη ἰγθαθη ἀπα βίαγκοι. Βαη- 
ΘΒ ΌΠΟΞΒῈΠ [ἢ ἀ6Υ Νοίῃ ἀπά Βοαγβηρηδ5. 465 ΤΊ 6 ΚΑΙ 885, 
516. ΘΥΒομϑιηὐ 1Ππ| 415 416 ἄγρβίθ Οὐ δαβδιικοιῦ σθοθη ἀΘ ΠΗ} ΘΠ]ΘΒΠ, 
ἀον Κοίηθ ἃηάθγθ ϑομι]α 8086 415 416 ἄθῃ Μϑπβομθη Οΐεβ 
σούμαμ σὰ Πᾶρθη. [,6]οηὺ Καππ 850 461 φϑίοϊξουίθ ἀπα βίατκ- 
τα Πρ 6 ΠΤ] θυ 465 Οδἔ ἢ] πὰ 45 ΜΙ ΠΟΙᾺ σονίπηθη. πα 416 
ΤορΒίθν (65 ΟΚβᾶποβ ἢ), σϑ  ᾺΠ]ν 0116 ὙΥ Θβθηι, νυ] οΠ16 δα σ βομγθοκὺ 
ἀαγοι ἄθη ὅ.68}1 ἀθὺ Ηδπητπθυβο]σ6. σὰ ππὶ Κομπηθη, ΚΙ]αρ6η. 
Ὀϊζίου ἄρον 416 Ηβγύο ἀπά {Ππ|δυτη μου ρ κοῦ 468 πθαθῃ (ἀθινα] - 
ΒΔ θΘ 5. 1πὶ ΟἸγΙηΡ. --- Αθοι Ργουηθίμθαβ τητι85 ΠΙΘἢὐ Ὁ]055 ΘΙ68Π, 
6 Κῶηπ ὅθ Πδπάθ]η; ἤθη ΕΥ̓ 655. 611 (ΘΒ ΠΘΙ 155, ΥῸΠ 
ἄδββθυ Καπάθ ἀ16 Ζυκυμν (65 Ζθαβ δυμδησὺ; ΟΥ̓ ὙγΘ 158, (ἋὉ55 
Ζθαβ οἷπθ ΕΠ τὴ Τηθυϊα ῬΘα Βιομ θη ΜΓ, 88. Αἰ6Υ 61η 
ϑομη ΘΘΌΟΥΘη. Ὑγουθη. 5011] ταβοΠ ρ. Υ 818. β5θη  αΐθυ. [216868 
(ἀθμθίπηηΐβθ σϑαθηκὺ Ῥυουηθύμθαβ σὰ θη ὑΖθη, πὶ Δ: 561Π6ΠῚ 
ῬΘΙΠΙΡΘΥ Ὀϊδξογα ἤδοθθ σὰ πϑῆμηθη. ἤθαβ 501] ἴββθῃ. πα 50}} 

3) ΑἸ οἴπθια ϑαυκορμαρτ θῇ ἀοὺ ΒΙΌπ 6]]βομθη ϑατατηϊαηρ (ΠἸρΥαᾶν- 
ἴπρϑ ἃηα οἰομίηρβ οἵ ὅπθ Ῥυϊποῖρα] βύαδιιθβ οὖς. ἴῃ ὅπ οο]]θοίϊοη οἵ 
Ἡθητυ ΒΙαπ 4611 Ταΐ. 108) 5᾽θα ἔλα! ΟἸκθαπ  ἀθὴ ἀαυρθβίθ]ῦ, νοὶ ἄθηθῃ ΖΊ ΘΙ 
Κηΐθθη πᾷ ἀἴ6 γογαθυβίθ ἴθ Πθμθηάου θῖβθ ἀ16 Εἰ ββθ 465 Ἡβρῃδθβίοβ 
Ὀτηῆηρσῦ, ΔΟΥ νΟΥ ἄθηι Ὀθγθὶΐβ δηρθβομτηϊθαθίδη Ῥγοιπθίμθαβ βδιύχῦ α10 
Μᾶϊζο δὰ ἄθια Κορίδ, ἄθῃ Ηδιλμιοῦ ἴῃ ἀον Πθομύθηῃ (ΥΡ1. ἡ, ϑίοκθυ, ΑἸΐθ 
Ῥοϑηκιηϑ ον 1Π| 5. 197). 
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ΘΗ ΥΘΘΥ 510 ἀθμ  ΠΙσ θη ΟὝΘΥ γοπὶ ΠΠΉΤΟΠ 6 βυϊΐσζθη τ Κτο- 
ΠΟΘ ΥΟΥ 1ΠΠ| ππα ἰἰτᾶποβ γον Κτόμποβ. [πὶ αἸθβοῖη ἰο  ]6. ἀδ85 
ον 'αρ ἀοΥ ΑΡΥθομπππρ ΚΟΙΠΠΊΘη. σου θ ὨἸπηπηῦ ΡΥοΙποἐΠθιι5 
α16 Ν᾽ υμ]ὰπρ' 465 ΟΚθᾶποβ, ὑγθοΠοῚ Ζὰ 1ῃτη Κοπημύ ἀπᾷ 510} 
ογὐθιθίθὺ Ρ61 ζθυβ Εὔγιὐ6. οἰπσα!θσθη, 4885 ῬΥοιπθίμθαβ. ΜΊΘαΘΥ 
Ζὰ Οἀπδάθῃ δ ΠΟΙ ΠΊΘ ὙΘΙΘ, ὙΘΠΠ ΟΥ̓ 1Π 510} σθηθ ὑπὰ 
5100}: δἷπθ πθὰθ ὙΥ οἰ πβομϑααπρ' ΘΠΘΙΘΠΘ, ΠῸΤ Τὴ] ΠΗ] 0] ΘΙ] Θα 
ΠΆΘΠΒ6]η δαΐ; 416 νγθίβθη ΠΘΠγΘη ΚΟΙΠΠΘη χὰ ἐγ ὑπαὶ (61 516 
Ἰηγχύ, Ὀδϑιῦχὺ ποῦ ΑΠΒΘΠΘη ΘΘΠαρ, τἰπὶ ΕΠπαάσποῖκ δα ἀ6Π 
161 θη ΒΟ ΠΟ Εἰσγθοίθη χὰ στηϑομθη. [αγαϊη ουυθιομὺ 416 γοῖ- 
τηἹὑ ] απο 45 Οθοθηῦ 61} γ0Π (6ΠῚ γγὰβ 816 αζιγθοϊί; Ῥγοπηθ- 
ὑπθὰβ {10 510} 1ῃ βεϑίπθιῃ ἢ θοῃΐθ: δου Ῥθμαπα δ] ἀθη ΟἸκθᾶποϑ 
8.15. δηθῃ σοί ρΊσ θη. ΟΠ ΒΟΉ], ΟΕΥ Ὀ]ΟΒ5. δαΐ 561Π186. ΘΙσΘ 16 
ΙΟΠ Υ Ποῦ ὈΘαδοιῦ 561, (61 σοι 6 Πᾶρ6, ππᾶ ᾿δββῦ 5108 
βίαϊυ ᾿τροη αν ]86 8 ΝΘΟΠΡΊΘΟΙΡΊ κοῦ Ζὰ ἀθη θη, 1Π ΞΘΙΠΘιη ΥὙΥ̓]αΘΥ- 
βίδα ΠῸῚ ΠΟΘΙ τηθ ἢν Ὀδβίδηκθη. [}16886 ΥἸσθυβθίψ οι κοῦ τυῖτά 
2 ΘΙ ΘΒ ομ ὉΠ Ομογ Ηρ κοιῦ σοβδίθιρουῦ ἀασο ἢ} θη ΑΠΌΠΙΟΚ 
(ΟΣ γα ΘΙ Πρ θη [0 ἢ), 460 ΤΟ οι 65. [παοῆοϑ, σγϑῖοῆθ γοπ 
ἄθαβ ζὰν Βιδαὺ οὐκουθη, ὉΌΘῚ σοὺῃ (61 ΕπΠΐθυβαοηῦ ον Ηοτα 
γουϊοὶσὺ γορ [πη χὰ [πὰ πὰ Νίεβου χὰ Μϑϑῦ, συὸῃ δἰ πΠῈῚ 
ΒΟΒΥΘΟΪΚΘΉΒΒΟΘΙΘ ΖῸΣ ΔΠΟΘΥ σο]αρὺ τιγχα. ΟὈνΟὨΙ Ρτομηθί]θιβ 
85 ἀθῃ ὙΥ̓ ΘΙββασιησΘῃ Β6ΙΠ61 Ναὐζον ΓΉΘΙΩ1Β. Ὑγθ 158, 8855 ζΖθι8 

Ἐ) 16 βαρθ γοῃ ἴο, ἀθὺ ΤΟΟΠου 65 ΔΥρΊνΊβοπθη ΕἸ πεβρούίοβ [8 ΠΟ, 
ΔΟΥ γοη Ζθι5β ὉΠ ΟΥΌΘΠΘη ΡΥ Θβύθυη ΟΘΥ ΔΙΡῚ ΒΟ Πθη Ηθγᾶ, ὑγ6] 06 γοὸπ 
ρα 815 ΕἸ ΓΘυβαοῃῦ ἴῃ οἷπθ Καὶ νουνδηαοὶῦ, σοὴ ἄθτη ΠαπμαθυίβρΊρ 
Ατροβ Ὀθναομῦ, π80ῃ ἀον Τδαϊαμσ ἀ685. ΑΥΡῸΒ ἀυσοῃ ἄθῃ ΌΟΠ ΘἸΠΘΥ 
ΒΥΘΙΊΒΘ ἴῃ α16 πἸ 6 σου! θη ψιγτα, Ὀ18 816 ἴηὴ Αδθρυρίθῃ 1ῃγ6 πτβρυϊηρ- 
Ποὴθ Οθϑία!ῦ πιθάρι ουμϑῦ πὰ Μαΐου (65 ΕΡαΡῃοβ σιγὰ, --- 41686. ΔΙΡῚ- 
γΊβο 6 ϑαρθ βομοὶπῦ ττῖθ αἀ16 ΚουιπίθΙβοηθ Μοαᾶρῶ-, α16. δἰ 59 π6 ΤΡΕΙρ μΙὰ- 
ϑαρθ δ αἴθ ΕἸ θθθ. Ῥ ἢ δ ΖΊβομου Οὐ] ταν χαγοκσοίηνυ πουάθῃ χὰ 
τα 586 ΠΩ͂ 5100}: τηὴῦ ἀσγυροβομρη {Π6 θυ] θυ αηρθη. σϑυτηθηρὺ Ζὰ ΒΔ ΌΘΩ. 
ὙΥ 16 σαὰπὶ ΤΉ61] δὴ αἴθ δ 816. 465 Ῥῃ μι ζιβοῆθη ΜοιΚαυίῃ ἀον δῆ θυμαθ 
Ἠροτακ]οθ5 σοίγοίθη ἰδῦ, 50 βοῃοιηῦ α16 ψαμάθυμπαθ [ἴὸ (6. ῬῇῃδΠΙΖίβοΠ θη 
γνδπαογρούθη 140 χὰ Θπίβρυθομθη. 316. δῦ Ὀγβρυ ΠΠΡΊΟη οἷπθ Μομά- 
σοιτπ (νρ]. ϑυϊᾶαθβ ἀπίου Ἰώ" ᾿Ιοὺῦς" οὕτω γὰρ τὴν σελήνην ἐκάλουν 
᾿Δργεῖοι) “ἰθ Μεᾶρα πα ΤρΕϊροπῖα ἀπ σψαγτάθ Βιηξθυασθίη σὰν ῬΥΙθδίθυϊμ 
ον Ηργὰ ψῖὶθ Μράρα ἴῃ Κουϊπίῃ. 516 ψαγὰθ ἴῃ οἷπθ Καὶ νου δηαο]ῦ, 
16 Κα ]δίο (οἷα ἁπάοτου Νῶῖηθ ἅον Μοπαροιη) ἴῃ οἷπθ Βἄνη, 16 
ψουβίθ! ας Θη65 σομῦγηξθη Ηἰπαθβ (ϑ0ιθυ, Καἢ) ᾿ἰϑὺ ἀθπὶ Ῥἢ δ 2 Ι ΒΟ 6 
Μοπαουϊξαβ οἷσθη. [πὶ συϊθομίβομθη Μυίμιβ σία ἀ16856 Ὑ ουβ θι]πηρ ΖᾺΣ 
ΑἸ ΏσηΘ. ΘΙΏΘΥ δου ηαϊαηρ, 16 Βαηπθη 465 ψϑπαρθὶπᾶθη ΜομαθΒ 
παχάθη δα ἀἷἰθ τᾶρ γουϊοσὺ ὑμὰ α16 ΝΥ ἃπαθυθηρθῃ ἴῃ γΘΥΒΟΠΙΘΘ ΠΟΥ 
Ὑγ εῖβθ σϑορυδθῃῖβοι Ῥοβυϊμπησαῦ. -- Αὐρὸβ Ῥαῃμορίθβ ψιγὰ Μδογοῦ. βαύ. 1 
19. 19. 4]5 ἀθὺ σϑβύχσην Ηϊτηπιθὶ ουκινὺ. -- ΠοῚ Ναιηθ ΕΡΆΡΠΟ5. ΔΌΘΥ ᾿ϑὺ 
οἷπθ Ουοϊβίσαπρ 4685. ἀρσγρἑϊβομοα Αρὶβ (Ηδγοά. 11 158 ὁ δὲ ᾿ἅπις κατὰ 
τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν ἐστι Ἔπαφος). ΑΙΒ α16 ΟἸ]ΘΟΠΘα. 416 ἀρυρύϊβ0}}16 
αοὐη [518 16 τοῦ Ηὔγμθυῃ ἀδτρϑβίθ]ῦ πατᾶθ Κϑῆπθη Ἰθυμύθη, θυ καηηθη 
βἷθ ἴπ ἴῃγ αἴθ αὐρινίβομθ ἴὸ (νρὶ. Ηρϑτοᾶ, ΠΠ 41 τὸ γὰρ τῆς Ἴσιος ἄγαλμα 
ἐὸν γυναικήιον βούκερών ἐστι κατά περ Ἕλληνες τὴν ᾿Ιοῦν γραφουσι). 
Ὑρ]. Ῥυθι]ον αν. Μυίμ. 115 5. 88. Υ8β Εἰ. ΡΙονν ΦδΒχΌ. ἢ, ΡΒ1]Ο], 1810 3. ὁ6ῦ 
γουθυϊησί, Καηη παν Ζιμὶ 1611 σΘὈ1ΠΠΠ1σὺ που θῃ, 
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45 Οβθβομιοῖκ ἀν 1οὸ χὰ σαΐθπι πάρ ἔπγθη σου θ πὰ α8 58 
5 Ἃ6οΥ ΝΘΟΒ ΚΟΥ μβομα Ὁ 65 ἄθιβ πἀπαὰ ἀθυ ἰὼ 5611 ΘΙΘΘΠΘΥ 
Βούθου Πϑυγουρθηθπ 501186. 50 ἀγϑπρσὺ ἀοοἢ α16 [,6] ἀθηβομ δῦ 
765] 1οη6 ὑΠ6ρου]θστπρ σαγῖοκ, ΡῬτγοιπθύμθιβ 5:60 πὰ (ἀθνγα!ῦ- 
ὑμϑερκοιῦ πὰ γα ΠηΔ5Β8105 1Π 561 Π6ΠῚ ΟὙἸΤΉΤη ππΠῸ 561Π161 Π Δ 0ἢ- 
Βιοῃῦ: 561πη6 ϑομα]α δῦ γ0}}: 416 ἩθΕ Πρ κοῦ βθῖπθι ΘΟΒιηθ στ 648 
ἔοναθυῦ 416 Αμπάπηρ 465 ζθαβ πούϑιβ; ΗΘΥΠΊ65. δυβοθιηῦ ἀπά 
γουϊαπρὺ τιηΐο Παυΐο ΠΠγοππηρ 416 Κπαπάσαθθ 465 (ὑβθιπη- 
Ἴ15565, δα π6 1065 ΡῬτομηθύμθιιβ {ρου Π10 ροομύ. ΠΘΥΠ]68 
τιγα τὺ ΗΠομη ππᾶ ρου αὐσοίθυθρσυ ἀπ 65. θυ 110 510. 561Π6 
υόμαπρ: πἀπίου Β]1Ζ ἀπὰ [)οΠπΠῸ ἀπαὰ ἄθη Αὐΐαῃγ 416. 
Ἐ]οτηθπΐθ τιχαὰ Ῥγοπιθίμθιαβ τη] βαπηπηῦ 46Ππὶ Εἰ 6]56 1), γ0 Ὑγ6] ΘΠ 6 Τὴ 
ΘΙ ὉΠΙΚΙΙητηογὺ 15ὺ, ἴῃ 616 ΤῚΘ 8. σθβο]θααθυὺ πα 850 5618 888- 
σΘ]αββθπθ Βιδά8 δὐβύϊοκὺ (Ξ ] 55. ἀο5 Προμηϑεὺς δεσμώτης). 

ΝΟ Ἰδηρσου, ἰδηρσοι Ζοιὺ βίθιοὺ ἀθὺ ΒΒ ]8θη, ἂῃ νγθίθἤ θη 
Ρυοχπθίμθιβ πᾶποὺ, θά ου ἃη 416 Ρουθ δὰ α16 ΗδΠ6 (685 
Καυϊκαβιιβ ΘΙΠΡΟΥ. [)67 1πΠῸ6Υ6 ΟὙῸ]} ἀθ5 ΤΊ 6. ἰϑὺ σΘΌΠΘΌΘΗ ; 
ΖῸΓ ύγαΐθ οὐβοπθιηῦ 610 ΔΘ ]ΘΥ 8116 ἄσοὶ ασθ πα Πϑοϊτὺ 1Ππὶ α18 
ΤΠ θου (ἀθη διὺχ (6. 1,6] ἀθηβο δ 0) ἀπι5, 416. ἸΠῚΠΊΘΙ ν]Θ 61 π80}- 
τγϑοῃδὺ. Ῥυοσηθίμθαβ, υγθ] που {ποὺ ἀαγϑα! ἰγούχέθ, εἰἀ85. ΘΓ 815 
ΠΒ θυ ὉΠ ΟΠ ου (οὐ γομ ζθι5 πιομὺ σοὐδαϊοὺ τνουάθη Κῦππρο, βθηηύ 
ΒΟ. π80} ἄθπὶ ΤῸαἀ6 (5. ἀπίθῃ [Π]. γαριηθαῦ 465 Πρυμηϑεὺς 
λυόμενος). ἘΠ δῦ ἀστοι Ρθὶη ππα ΘΠ πους, τα θ6. σϑιηϑοῃ ς: 
(912) ἀπὰ ἢν οἴπθ Ὑ δυτη!θ]πηρ σὍΠΖ ὉΠΟΘΥΒ σϑδίπημπηῦ ππαὰ 
ΘΙ ΡΓΠΡΊΟΠ. 8.15. ἀαζαμηδ] [{{1 ἀἀ5. Απϑυ 1 θέθη 465 ΟἸκθᾶμοβ. ζθι8 
ΔΘ δαὺ ἴηι [8 ἀοΥ Ζεῦ 416 ΤΊαμ θη. 85 ἄθιη Γαγίασαβ δας 
ἴδββθι ὉΠ 510}: τοῖῦ ἔτοπο5 διβροβομηῦ, 50 δῦ 461. ΒΊ πο (68 
Κυοποβ (910) γὸρ 1ῃπὶ ΘἝΠΟΙΏΠΘΗ πὰ 416 ϑομα] 4 φϑυΠρί, 
γγ6 1016 561Π61 Π θυ βοπαῖῦ ποο]ν δηΠπαΐοίθ ἀπαὰ γι Εουθοβίθ θη 
(ἰοἴδην ἀσομίθ. 16 ΤΊξαη θη Κουηπηθη 56] υϑὺ σὰ Ῥτοχηθίμθαβ (5. 1. 
Ἐγαρτηθη}) πὰ σΘ θη 1Ππη ζθαρ 55 σοσ Ὑ οὐβΌΠπππαπρ' ππᾷ ΒῪ]6- 
ἀθη. Ζθαβ Παῦ 1η ἔγθίθπη Εἰ ὐβομ !] 586. α16 ΤΊ πθη. δὰ5 ἀον Παίῥ 
ΘΗ ]ΆΒΒΘΠ ; 56 1π6 Ἡ θυ βοΠα Ὁ ἰδὺ ἐοδισθουπαδύ, 516 παὺ Κοῖπο Ετ- 
Ῥότγαπρ' σὰ ἔτοπίθη ; ζθαθ Καπη 76 σὺ ἀπο, Οἤπ6 βϑίποι ΥΥ ἅτ 6 
Θὔνγαθ Ζὰ γουρΘ 6), ἄθτη ῬΙΟΙΊθΘίθιιβ, ἄθβϑθη ΤΥοὺΖ σΘΌΥΘΟΠΘΗ 
δῦ, ἀϊθ Ηδπὰ χὰ Ὑουβόμπππσ ὈΙοίθπ (σπεύδων σπεύδοντι 
192). )16 Βοράϊηρτῃρ ἀθι Ὑ υβόμηθπηρ ἰδὺ 416 ΟΠ δ θαγιμιρ 468 
ΘΒ ΘΙ ΤΠ ΠἾ85865, ὙγϑοΠ65. ΠῚ ΠΟΘΙ Θἰπ6. ἴογΠ16116 Βοάοαξαπρ Παΐ, 
(ἃ πὶ ἀαγο ἢ ἀ16 ὙΘΥβομμππρ Φυ ΒΟ ζθιβ ἀπα Κύόποβ (ΘΓ 
ἸΠΠΘΥΘ αταπα οηὐζορθῃ δύ. Εἰ5 Κοιηπι οἷα γ ουίγαρ σὰ δίαπάο, 
ὩΔΟΙ. Ὑγθ ομθπι Ρτουηθέμθυβ ἠδ5 (Οὐ θ μθ᾽ πη 155 Καπαού, πϑομ 61 
Ζθι8. ὙΘΥΒΡΙΌΘΙΘη. Παὺ ἴῃ γ0} 56 η6η ΒΈΞΒ61π δὰ θοίτθιθη, ἢ) 

Ἔ) ΒΘ ῬμΠΠοάθμητβ περὶ εὐσεβείας ((ΔοτηΡ6ΥΖ Ηθυκα]δηΐβομθ Βϑὑπαϊθη 
1.5. 41) Ποϊδβδῦ 68: καὶ τὸν Προμηϑέα λύεσθαι ποιεῖ Αἰσχύλος ὅτι τὸ 
λόγιον ἐμήνυσεν τὸ περὶ Θέτιδος ὡς χρεὼν εἴη τὸν ἐξ αὐτῆς γεννηϑέντα 
Ἀρείττω κατασκευάσαι ἀρχήν. Ηγρίῃ. [αὉ. 84 Π46. ἀδω (σοι Φαρρι(ου) 
ταοπθὺ (ῬΥοσ οὐ 118) ΤΟ γ 6 πὶ, π6 οτπὶ ΤΠ οὐ! 46. οοποιπι θογθύ. 
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Ῥγοιηθίμθαβ μαὺ δυυθιοηῦ, ψὰβ δου ψο ]θ: Ζθαβ παὺ βαββου ἢ. 
Βοίγαομίθῦ Ζαθυβδὺ πϑοῆσοσθθθη. ΑΌΘΥ 65 ᾿ἰδϑὺ θῇθῃ ΠῸῚ ξι55οΥ- 
10 ουγθιοῃῦ ομπθ Π)ου ἀὐπ]ραπρ ἐν ζθαθ ἀπα βοποι οἴδβηθρατχίὺ 
5106}: ἀθπη ἀπθοίδηρθηθη ΒΊΊΟα ἦἀ5. νήθβθη (65. ζθὰβ 4]5 88 
ἘΠΘΠΑ ΠΟ. ΒόΠογο ἀπα Θα]Ὲγθ. [261 δὐβίθ ϑοηγιθῦ σὰν  υβμπαπρ 
ἰδὺ σϑύμδῃη: 4885 ΗΠ ΠΘΘΓΠ155, ὙὙΘΙΟΠ65. τπὶ ΥΥ θρβ ἰδρ', δῦ σσϑροδ- 
τσ. [216 δύῃ] πη 5 γ 0116 ἀα 061 ἢαὐΐθ γα βο ΘΙ 0 ἢ 8, 
α16 Μαΐου ον ΤΊαμθη, ὑπαὶ 786 γΟΥΠῈΥ (τη οϑἴθδβαιίθη Ῥτο- 
ταϑύμθι5) τϊῦ ἀθπὶ [6 ]ΒΟ ἢ] αρθάθη Ὑ Θυτη ] Πρ ΎΘυβ 6. 68 
ΟΚοδποβ 416 ἀππμθῆπιθ ἀθι Εὐγθη θγππρ ὈΘΟΊΠΗΐ, 50 ᾿ἰδὺ 16 φὺ ἀ18 
ΑΡπδμτη6 ἀθ5 το] ]85. οἰπρϑίγθίθη ἢ ἀπ 6 σὰν Ὑ οἸ]Θηἀπηρ' 
ον Βυθιογαηρ ἀα5 ΔΑυἤγθύθη ἀοὺ ἴὸ αἸθηΐ, 50 ἰϑὺ 16 Ῥβύβοῃ 
ἀ65 Ηθυδῖτ]οθ. ἴπὶ Ὠδομβίθη αταάθ σϑοιρηθὺ (ἀ5. ὙΥ ας ἄοΥ δ εε- 
βΒόμηθπρ Ζυτη Ζ1616 Ζὰ ἔϊπγτθη. ΗΘΥΆΚΙ65. 114 σοβομιοκὺ νοι 
ἄδυβ (αἰ τὰ Ἠδγοαϊοβ. αὖ δαῦ]]απι 1ηὐουποιαῦ Ηγρη. [80. 
54) απὰ ὑδαϊοῦ ἀθη ΑΑΙΘΥ (8. . υπὰ ΥἹ]. Εγαρτηθηῦ), 16 α 00 
Β]ομὐ ομπ6 οἷπ ΟΠ πορίθυ [ἄν πού νγθμα!ρ' σὰ θυδοῃίθα. ἩΘυΘΚΙ65 
πα ΠΒΠΉ]1ΟἾ. ἀπ γοΥβι σου ΥΥ 6158. ἄθη Κθηϊασσθη (τὸ π ἀἌτΟΝ 
οἴπθη οἰ ρθη Ρ[61] νϑυναπαάθὺ ἀπὰ α186 δἰ πχίρθ ΕἸ] θα νῸΠ 
ἄθη ΠΌΔΙ γΟ]]6η. ΘΟΠΤΠΘΥΖΘη (61 ὉΠΉΘΙΠΌΔγΘα Ὑγαπαθ ᾿ἰδῦ ἄδυ 
Το. Π΄᾽ΆῈ ϑομπίθύζθα, 416 ἋΠἸθβου οὐδ ἀηγθυαϊθηΐου ὙΥ 656. δου - 
1614 6ὐ, Ιοίοῦ θυ κ]θ5. ἄθιη ζθαβ 415 Εἰγβαΐζ ΓᾺΡ 416 νϑυα]θηΐθῃ. 
ΒΟΒΙ θυ 465 Ῥγοιηθίμθαβ ὑπαὶ ἄθὴ Ὀδυθι νι! σοι 1 οἋ (68 
Ομ τοι 8415 ϑάμππο ζτ α16 Ομ] ἃ ἀ65 Οϑἔθβϑβϑ θη. 5) Ααἱ αἀἴθ5θ 
Ὑγ 656 σιχὰ ἔθ] θυ] ἢ. ἀπ πϑοπαγοῖβυ 9 }} δαβοοβρυ θη, α888 
Ῥγοιηθίπμθυβ τὰ {Ππγθομῦ 561: ἀθυ]θηῖσθ, ΟδΥ γ ΟΣ ΠΟΥ ἀΒΒ 0 ἢ. 
415. ΒΊΘσοΥ σο]θη Κοπηΐθ, δύ 716 ὑζὺ ᾿ππ θυ] 10} σοαθι σὺ πὰ 
ΖΓ ΕἸ ΚΘΗ 155 ΒΘΙΠΘΥ Ομ] σοὈγαομύ. Α1168 βίθ]]ῦ 510} 1ῃ 
ϑηάογθηι [1008 ἀΔΓ 415 θῃθάθιη. ὙΥ16 ϑ'ὍπΖ Ὁ πΠαθΥ5. θυ βομ θη 
οὐχὶ 416 116 086 ἀθ5. ζθιβ Ζὰγ ἰοὺ ἰαπιτηῦ 18 γῸΠ 1Π1 (6. 
ὙΥ Ομ μξϑ ον 465 ΜΙ θηβο θη ρ βοΒ]θο ἴθβ, ἀὰ5 Μαβίθυ 0114 Δα ΟΡ Θτ- 

Ὦ Τῃ ἄθπι ῬΘυβΟμΘην Θυ Ζ ΘΙ ΟΠ ἶβ86 ἦ65 Ῥύόσῃ. ἴῃ αοΥ Μϑαϊοθίβομθη 
ἨἩδμἀβομυν ΤΟ]Ισθα δῇ ᾿θκεανός ποῸ α16 Νδηθη Γῆ. Ἡρακλῆς. δ 
Ἡογα 165. Ὀθβύϊτπσαῦ ἴτπῃη σοιδβίθη Ῥυοιηθίμθαβ οἷπθ ΠῸ0]186 μαῦ, 80 ἰδϑὺ α16 
Ὑουσααὐπαπρ γοὴ δ] ΒΘ} ἈΠΠΘΏΤΗΔΙ, (885 α16 ὈθΙάθη ΝΘ 5 
ἄθιὰ ὉΥΒΡΥΪΠΡΊΙΟΗ. ΠΟΘ δημβύθ θη θη. ῬΘΥΒΟΠΘΗΥ ΘΙ ΖΘΙ ΟΠ 886. 465 σϑ] ὄβύθη 
Ῥγοιη. μουυθγθη. [)88 Ζυβδπηηθη Υπρθη ΟΟΥ ὈΘΙάθη Ὑ ΘΥΖΘΙΟΒΏ18886. 18 
ΔΌΘΥ ἄδμῃ ΒΘ} πᾶπθ, ΘΠ ὩΟΙ ἴτὰ ζυγοῖΐθη ᾿Ερμῆς ἅτ ΒΟΆ] 886 βύανα 
(ΥΕ]. 900 διπλᾶς ὁδούς), 80 ἀδ85. 16 ῬΘΙΒΟΠΘη. δ᾽ Ὀθιάθη ϑὐϊοκθ 5108 
ὙΔΕΥΒΟΒΘΙΒΠΙΟΝ ΘΌΘηΒΟ ΘΗ ΒΡυ Ομ τγῖθ 416 βοθηθ ἀ6Υ Τὸ ἀπὰ 68 ΠΘΡΆΚΙ6Β: 

ΟἸΚοδπϊάρη, ΟἸκθᾶποβ ναῖον ἀοὺ ΟἰΚρδηῖάθῃ, 1ο, Ηθυ68 
Τιΐδηθῃ, αΘ Μαίζον ἀθν Τιύΐδμθη, Ἀθυδκ]θ8, θυ Ί68. 

Ὅὴ) Ψρ]. Ὑ. 1090--1099. τοὶ Αρο]]οά. ΠῚ ὅ, 4, ὅ ἀνίατον δὲ ἔχων 
(Χείρων) τὸ ἕλκος εἰς τὸ σπήλαιον ἀπαλλάσσεται κἀκεῖ τελευτῆσαι βου- 
λόμενος καὶ μὴ δυνάμενος ἐπείπερ ἀϑαάνατος ἣν, ἀντιδοὺς δὲ Διὶ 
Προμηϑέα τὸν ἄντ᾽ αὐτοῦ γενησόμενον ἀϑάνατον ( 6]οἶκον ἀντιδόντος 
Προμηϑέως τὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ τεϑνηξόμενον ἀϑάνατον) οὕτως ἀπέϑανεν ἀπὰ 
οὈ4. 11, 10 παρέσχε (Ἡρακλῆς) τῷ «“ιὲὶ Χείρωνα ϑνήσκειν ἀϑάνατον 
ἀντ᾽ αὐτοῦ ϑέλοντα. 
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ἀον Ηδβ]ἀθηϊασοπα. ὙΥΤ Κόμππθῃ γοπ ἀ6ν ΒΠΠ16 465 Ζθιβ πα ἀν ἴὸ 
Βᾶ96Π, ψὰ5 δἷη ΠΙομίον (Η 68. δουῦ. Ηθγο. 21) γὸμ ἀ6ὺ [1608 465 
ἄθιιβ Ζῃ ΑἸΚσπιθη6 βαρὺ: ,(Ἰ6Υ  αίου ον (ἀοίθου ἀπὰ ΜΙ Θμβ 6 ἢ 
585 δ ἀπάργθη Ρίδη, δα ἀδ855 6ΓΓ ἄθῃ (ἀὐύξοση ἀπαὰ Ὀθίγ16}- 
ΘΕΈ Π6η. ΝΘ μΒΟ ἤθη οἴπθη ΑὈΥΘὮΤΟΥ (65  Υ θυθ6η5 (ἀρῆς ἀλκτῆρα) 
οΥζθασθόθ. Ιο πηπϑϑίθ 16] 16] 46, 8061 685. ἀυσ 6. 518 ἂπὴ Πη8 
ποῦ τοαθπ, ἄα 516 σαν γαϊοῦ ὑαγαθ 416 ἰθιηπηπηαύο ἀ65 
ποπθη ΟΘβο] οι ίθβ Ζὰ γουάθη. ὟΝ ΘΙ γ1 68, ΒΙηρθη 416 ΤΟ ΤΟΥ 
Ὧἄθ5 δπδοβ ϑΌΡΡΙ. 71, ΜΟΙ Ὑγ8 65, ἋΟΘΥ ΘΠ 6110 ΖῸῪ [ἰὰ}6 
ὈῬγδομύθ α16 ν]θ] σα μου Θ ΓΘ θ6 6 ἈΠΡΊ ΟΚΊΠΟΠ 6. ὈΓΘΙΠΒ σθυ το] οὐθ 
Τοῦ [γον 1 8116 Βυυιρ κοῦ Πουυβομθπαθ ἄθαβ, ἀοΥ παὺ ἀἃ5 νο]]- 
Ῥγδομί.... θθπη ψ ὺ μϑὐίο βοηβὺ ἀδθὺ δυο] β]σ6 [ΤὙ58] (6. 
Ἡρτὰ οἷ Ζ16] σεβοίχυ [)ὰ5 γγὰ (5 ὕνϑυκ 465 Ζθυβ.Ὺ ὙΥ16 
1ο, τπη85 δ} ΗθΥδκ]65, Ὁ15 ΘΓ ΖὰὉ ΠὰΠ6 οἰπρθηῦ 1η ἀ16 561198 
ὙΥομπαπσ ἀπα ἀ16 δ] ποπαθ ΠΘΡ6 815 Οὐ οπιρίδηρσι (ΡΙπάὰ. 
Νοιη. 1 09), πηβϑρ!ομθ Βοβομνγθάθη θυ] θη: Ρυουηθίμθαβ 
ΒΟ] ἀουὺ Ἰῃγτη, Μ}6 {ΠΟΥ ἀδι Ιο, 4116 α16 Οθίδῃσγθη πὰ Μᾶμ- 
5816, ψγ6 106. ΕἹ δὰ! ἀν Ὑὐαπαάθγιπρ Ζὰ θη ΗΘΒρθυ θη. Ζὰ θ6- 
δίθῃθη πᾶρθη σοτᾶὰθ (5. Π])-- ΙΧ, Βυαριηθη}) πὰ οἹοὺ 110 
τίου ἀπάθγθιη ἤθη Παύῃ, πιομὺ 56] 08ὺ 416 Αθρθὶ ἀθὺ Ηθβρϑυ- 
ἅδη Ζζὰ ΠοΙθη, βοπάθη ἄθη Αὐ]ὰ5 ἀἀΠ1Π σὰ ΒΟΠΙΟΚΘη, ἀθπη ΘΓ 
80 Ιᾶῃρθ 416 [ιαϑὺ 465 ΗΠπητη6 15. ἈΌΠΘἤτηθη. 50]18. ὅ) --- 25 4150 
ἰδὺ 65, (δύ 41165 Ζιπι ααΐθη ἔλησῦ. [285 τηὰϑ5 ῬΥΟΙ ΘΠ θα 5. 61- 
ΚοηπΘη πα τηὰ85 76 χὺ πᾶ ἀ6ΠῚ οἱπϑῦ συϑυβοῃτηϑηΐθ Παύῃθ 
ἀ65 ΟἸκβδποβ. δἷπθ πθὰθ Απβομβδαθηρ 510} Ζυγοῦ ἰθρθη. [)}16 
{{πἰουυγϑυΐαπρ πὰ [6 ]ρηρ, 6] 0 ῃ 6. ἀατοι 416 ΔΉΠΘΠΙηΘ 
οἰπϑὺ οἰ] νου γθύαπρ' Δαβ συ 6) δῦ, γα Ὀ6516 0.6] Ὀ6Ὶ (ΘΓ 
Τιόβαμρ γοπὶ ΕΒΙΒΘΠ, α16. ψ]θ]] θοῦ πο ἢ τη6 0 γὸμ ἨΘΙΆΚΙ65, 
ΒΟΠΘΥ πὶ Αὐΐτασθο 465 ζθιβ σὸν ΗθΙΊη65. σψο]]Ζοσθη ΙΓ. 
ΑἸ5. ἔγϑι 1106 Βῖιβ58 πϑηη] 1. βοίχὺ Ργουπθύῃθαβ ἀ6η ΑΥΔΠΖ γῸΠ 
Κουβομίδμπιπι (λύγος), ΘΙ ΠῸῚ ν διἀθπασῦ, σϑ]οῆ8. Ζαμη Β΄ 6586] 
ἀἸοπίθ, δα ἀα5 Ηδαρὺ ἀπα σοριθίθῦ θη Νίθμβομθη, ΕΓ συ] 0}ῃ6 
ΕΓ φρο δέοι, αἀἸθβθὴ Κυδηζ αἷβ Εἰηύρ οὶ ΕΓ 561η6 Β΄6586]1η χὰ 
ἐσάσοι. ἢ Ζὰ ἀογ Βαδδβ8 ἀπὰ [)οηη αὐ σαηρ 4150. Ζὰ νγΘ ΟΠ ΘΥ 
Ῥγοιηθίμθιβ οἰπδὺ ἀθη ζθα5 Ζὰ ΖΜ ΜΊΠσοη σϑαδοῃξε (ποινὰς τίνειν 
110), νουβίθῃῦ 510} Ῥυοπιθίμθαβ ἃ Εἰπα 6 5! δύ. 

Ἢ ΑΡΟ]]οᾶ. ΤΠ ὅ, 11, 11 ὡς δὲ ἧκεν (Ἡρακλῆς) εἰς Ὑπερβορέους 
πρὸς ἄάτλαντα εἰπόντος Προμηϑ'έως (βῖομον 61 ΑΘΒΟΠ]8) τῷ Ἡρακλεὶ 
αὐτὸν ἐπὶ τὰ μῆλα μὴ πορεύεσϑαι, διαδεξάμενον δὲ “Ἄτλαντος τὸν πόλον 
ἀποστέλλειν ἐκεῖνον. ἨΗϊΘάθτΟΙ σουίημπῦ Ὡ πο 416 ΘΟΒΙ] ἀθυπηρ' 6. Θ.Ὰ] 
(68 Αὐϊὰβ Ῥύοιη, 347 ὑπὰ 435 οἷπθ Βθζιθῃπηρ δα ἀδ8 Γοἱσθηὰθ ϑύΐοκ. 

ἘΞ) Αἰμθη. ΧΥ͂. ρ. 014 ἢ Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προμηϑεῖ 
σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ τῇ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμεν 
τῇ κεφαλῇ ἀντίποινα τοῦ ἐκείνον δεσμοῦ, καίτοι ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ 
Σφιγγὶ εἰπών ,, τῷ δὲ ξένῳ γε λύγινον (80 ὟΥ 81] ἔδν. οΥῖδ, 1816 ». 40 ἐν 
στέφανον) ἀρχαῖον στέφος δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑ'έως λόγου“ τι Ὁ. 072 

ἢ ἱστορεῖται. . ϑεσπίσαι τὸν πόλλωνα ποινὴν αὐτοὺς (τοὺς Καρας) 
ἀποδοῦναι τῇ ϑεῷ δι᾽ ξαυτῶν ἕκούσιον καὶ χωρὶς δυσχεροῦς συμφορᾶς, 

πττ-πσττ- -- Ξ-εττ-Ξ Ξοτα:Ξ 

κτποκτισσσενς 

πελσττεττττ- τανε τα Φευκπαισακαν σεαποσνπεν στα ανε συ τες πσσυσυσ» τοκσπ ως πτυσσ ο πσοτεισιος εσσκειετττπες αι τττσισστφι τ σστπατς -πααοώς-πασττι- - τοπτωτειταη σαιπττοιτετε παντττςις τττττ τρις πττο 

πΉυουυΨννΨΕΨΕοΨψσΨέΕοννσΨἔοἔὁοΘΠἘννν σον». αὐ σαν σον 

πιττα-.--..-5--ὸᾺὔΡ ὕ5 π᾿" 

----. 
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Π|Ι. Ὀτνδιαθύθυρίθ. 

ΞΟΙαπρΘ τᾶ ἀοθη Προμηϑεὺς δεσμώτης 815 61Ππ ΘΙ ΠΖΘΙΠ 65 
ἔτ᾿ 5196}. Ὀθβίθμθηθθ ϑὐΐζοὶς Ὀουγαοῃίθέθ οὐθὺ ἀθῃ ᾿ππϑύθη Ζα- 
ΒΘΤΠ ΠΙ ΘΠ Πδπρ ἀθββθΊρθη το ἀθη Προμηϑεὺθ λυόμενος δΌΒΒΕΥ 
Αομὸ 11655, Κοππίβ ἀδ5 ἰϊθῇ 1τπὶ Ηϊπἰθυρυαπαθ βίθμοπάθ Βθομὲ 
465 ζθια5 γϑυκδηπῦὺ ὑπα ἀατοῃ α16 (6 1] τγ]6 Τπέθγθββθ σϑίδηρθη 
πομτηθμθη Πθάθη (65 Ρσγοπιθίμθαβ γογάσηκοὶὺ ὑγουάθη: τη8Π 
οἹδαθίθ, ἀθὺ )1οῃΐου παθ6 1ῃ Ζθιβ ἀδ5 ΔΌΒΟΒγθοκθπθ ΒΙ]ἃ Θ᾽ Π65 
ἸΘ᾽ ἀθπβο μα πο η, τ] Κὔν ΠοΠθη, ουϑαβδιηθη, ἀθβρούδβομθη ΤῪ- 
ΤΆΠΠ6Π, 1π ῬΥοΟπηθίῃθ5 (85 Δ ΖΘ 6Πη48 ππα Ὀθσδιβέθσπι 8 Νίτιβίθυ- 
ὈΠᾺ οἱπθβ Δ ἤγθη Υ οἰ κδίγθαπθ5. ἀδγρδβίθ]ῦ (ΘΟ 4): τηᾶπ Ὀ6- 
ἐγαομίθίθ Ῥυοιηθίμθιβ 15. Β1]ὰ ον ΝΙθηβομ μοῦ τὰ Καιηρίβ τη 
ἄθη Ναϊαγτηβομίθη, ἀθηθη 16Ππ6 πΙιοιύβ δἰ5 δἱπ ἀπουβοῃ  ἰἐξουίθϑ 
ὙΥΟΠ]6π ἀπα (5 Βανββίβθιη ἸἤγΘ ΠΟΠ θη Απβρυίΐίοῃθ θηύρθσθη- 
Ζφαβούζθῃ πᾶρ6, ὑπαὶ 58} ἀθη ΤΎΪΘΩΡἢΗ 65 {Ππἰϑυ]!θρθηβ. αἷβ. ἀθ 
οὐ μορο πάθῃ ἀθαάδηκθη (65 )γατηδβ 8η (Α. ΥΥ. ν. ϑθῃ]6 661); τηδπ 
σγο ]θ οἷπ ἃ μάθγθα Δα] ἄθη ὥνθοκ ἀ65 ᾿Ὀγαπηὰβ ἴῃ (6. Ὑ οΥ- 
ΠουΎΠΟΠπΠαπσ 465. ΘΟΒΙΟΙτβαὶβ ἤπᾶθη, ὑγθ]οθ5. 815 τυϑ] ΓΘΟΊΘΥΘμα6 
Μδομῖ, 15 ἀδὰ5 πόμοθυθ, ουσῖσθ ἴρ6ι ἄθιη Κδιηρθ θ΄ ΠῸῚ Θ,ΌΒΒΘΗ 
1 6] 6 Κύπ θη Κα σοοθη 616 ὙΥΠΠΚΌΥ οἰπθθ ἀπαδηΆ 6 Π 
Τγτθηπ6η, ἄθροι ἄθιη ΚΚαιηρίβ ἀοὺ ΝΜ μιβομ ποῦ ταϊῦ ἄθη σ ΘΟ 6 518 
γΟΥΒΟΠΥΟΥΈΠΘΗ Ναίυγσθυγαιίθη. ἀπαὰ [ϑιπἀβϑίισοη (ὐὐξουη ἱπ 
ΠΟΥ ΠΟΠοΥ ΒΎΘΙΠοΙς νγαϊίθ, ,,165. οΎΌββθπ, οἸση βομθη. ϑΟΏ]ΟΚ- 
5815, Ὑ6ΙΟΠ65. 66 Νθηβομθη οὐπαῦ, θη 65 θη Νίθμβομ θη 
Ζουτηαὶυτηῦ (ΒΙ ἅτηπου). Μίδη πϑἢπὶ 6 αΠ0 ἢ} ἃπ, ὈΘῚ ΑΘΒΟΠΥ]ᾺΒ 
561 δἷῃ ἀορρϑὶίου ΒΟΥ ἀο5 Ζθαβ Ζὰ Ὀπ θυβομθΙ θη, (6 ζθα5 
ἄθν σθυν ΠΟ. Π6η Ν γυποϊορὶθ ὑπαὶ ἀον ζθαβ ἀθυ)]θηῖσθη (οὐξβθδβ- 
1466, ψ 6] Ομ. 516} (θυ ΠΙΟμίου σοὺ μπαθθ: πὶ ΡΥΌΠΙ. ΔΌΘΥ 
561 ΠῸῚ οἷ ΒΙ]ἃ γοὸρ θη ἀπγο]Ἰ Κουηπ θπθη θα ΟῚ Ὗ ΟἸΚββαρθ 
σοσθθθη (Ο.. ἨδΥΠΙ8ΠΠ). --- ΑΘΥ ἀἀ5. ΠΠ5 ΘΥΠδ]ὕθ 6 Π)ΥΆΠη8, ΤΠ] 88 
815. ΤΊἼ61] 6165 συ Όββθυθῃ δ ηΖθη, οἰ ποὺ ΤΎΠΟΟΊΘ, δαΐσοἤαββυ υγου- 
ἄθιη (ΥΥ 6] ο κου) ἢ ὑπαὶ οὐ μα] Ὁ 561π6 τἹομέσα Βϑαν θη] ὰπρ' ουϑῦ ἵτὴ 
Ζαβδιητηθηπδηρ ἀδν ΤΎΠ]ΟΡΊΘ. Π6υ Ο]ααθ6 465 ἔτουησηθη Αθβοῃγ- 
1ι5, 4ἀ85 Ζθι5 ἀ6Υ δυυῖρθ, ρθυθοηΐθ, ἈΠ θυγα  τρ ΥΥ ΘΙ ΓΘ υυΒ ΟΠ Ὁ 
561, Βαὺ 61 ἄθτιῃ γϑ]]ριόβθη ΟΠΒαγακέου ἀν Α ΘβοΠγ]ΘΊβομθη ῬΟΘΒ18 
7646 η 8115. ὅσῃ (1656 ΤΎΠΟΡῚΘ ὈΘΠουυβομῦ, ὑπὰ τὰ ἋἸΘβθπι 
ΟἸααθθ. χὰ ]ΔΘΥΒΡΥΘΟΠ 6. ΒΟΠθΙηδ, τηι85 ἴῃ ἀ6᾽ Κοιηροβιίοι 

ἣν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις ἀφώρισεν ὁ Ζεὺς τῷ Προμηϑεῖ χάριν 
τῆς κλοπῆς τοῦ πυρὸς λύσας αὐτὸν ἐκ τῶν χαλεπωτάτων δεσμῶν καὶ 
τίσιν ἑκούσιον ἐν ἀλυπίᾳ κειμένην. δοῦναι ϑελήσαντος ταύτην ἔχειν 
ἐπιτόξαι τὸν καϑηγούμενον τῶν ϑεῶν, ὅϑεν ἀπ᾽ ἐκείνου τὸν δεδηλωνέ- 
γον (τῆς λύγου) στέφανον τῷ Προμηϑεῖ περιγενέσϑαι καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ 
τοὶς εὐεργετηϑεῖσιν ἀνθρώποις ὑπ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς δωρεάν. 

Ἐ) Ποὺ Θθάδηκο, 888 αἷθ ἀγοὶ Ῥυοιηθίμθιβ θῃθ ΤΎΠ]ΟΡΙΘ σϑοιαθῦ. 
ὨδΡΘη, ἰδὺ σιθυβῦ νορ 316 06115 4θ Αθβοῦυ! Ῥουβῖὶβ 1794 Ὁ. 24 διβθθ- 
ΒΡΥΟΟΠΘη ΟΥΆΘΗ. 
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65. αδηζθη βθῖπθ Βουιοεσιηρ οὐον ἘΠ κΚΙδσαησ σία θη Πᾶ- 
Ῥθη (ϑοοθιηδ}). 

[)6πὶ Αθβοιν]ὰβ ἰαὰρ 61η6 ἀορροὶίθ Αὐΐίαβϑαπο 465 Ῥγοιηθ- 
ἐπθὰβ σοῦ: 616 αὐθβομθ δαᾶσθ Καηπίθ Ῥυομηθίμθυ5. 815 ΤΘΙΠΘΠ 
Ναϊατγρούν, 415 σϑυθῃσιαηρδυ ἀγα σθη ππἃ νου γίθ ΒΘΟΘΠΒΥΘΙΘΗΘΗ 
Οὐδατοούν: 1ῃ (6. ΠΟΘΙ ΟαΙΒο θη. Ὀϑαθυ ΟΠ - οὐ ΒΊβοηθη. ΑὐΠ αββαηρ 
ἀθ5. Μγίμιυβ, ἀδὺ Ἃ16 (ὑπ]α! 8158. 61π6 τηὖῦ αν Οοὐὐῃοιὺ δηΐ- 
χυγοῖθπᾶθ Μδοηῦ δυβοῃιθη.. παίΐθ ΡῬυοπηθίμοιβ 415 νου οίου δ 
Μοηβομμθῖῦ ἄθη ΟἸΠδγαἰτῦου οἰ πθθ σού! οβθη ΕΠ ρΌΤΘΥΒ, ΘΙΟΠΘΥ 
ἀ16 οὐ μοθιῦ σὰπὶ Ὑ οΥ 611 ἀν Μθηβο θη γευκίϊγχι, ἀδ  ἀΡ6Υ 
ἀοΥ Μηδ μοῦ γορ ἀν (ἀοὐπθ1ὺ παχέα δίχα σα ζθηῦ. Αθβοῦῃγ- 
1ὰ5 Ὁπίθυ δ 65. θ6 148 ϑαρθη Ζὰ ὙΘΙΘΙΠΙΡΘΗ: 6] 1Πτὴ δύ Ριὸ- 
τηθίμθαβ σαθυϑὺ ἄθυ σού ϑι  ]Π]0η6, 1ῃ 56] βύσσου [Π6}061- 
Βϑῦυπρ' (αὐϑαδία) ὑτούσχθμθ Επηρόγθυ, ἀθὺ φυσᾶν θη ΜΘΏΒΟΠ ΘΠ 
Ζὰ Ναυΐζ, ρει ἄθῃ δέξου χὰ ΤΥαύζ ππὰ ψ] θυ Πἰθοὺ 416 ὟΥ ε]0- 
οΥὐαπαηρ' διῦσῦ, ὑπὰ τιγὰ 8) Εἰ ηἀθ ἀοὺ σοί γουβ πηΐθ ἀπα Ἰῃ 
θη ΠΗ ΠΊΘΠΥ 1 ἈΠΟ ΥΊΘΒΘ θη Ατηΐθ (61 τη θη ΒΟ] 6 (ὑα] ἐγ 

ΒΟΟΘΒΔΠΡΌΒΘΠΘη6 Οοὐξΐ (θη (ἀοὐύ 8) Θ᾽ πο οὐϑὺ ΘΓ θῃ: 
645 δῦ ΟΓ. Ὀ6Ὶ Αθβοῦυ]ὰθ γσοὺη Αηΐδηρ 8η). Ατὐὑἰ Δ Π]1ΟΠ6 
Ἄγ ειβ8 νι τη ἄδθιη ΘΟ] βδϑύϊζοϊις ἀοὺ Ογθϑίιθ, ἄθη ἘΠ ΠΙΘΏ]66Π, 
α16. ἀπράϊοσα ΑἸ δδϑαηρ ἀοΙ ΤΡ Π 6. Ζὰ 61 ΠαΠηθΠθυθη αὐξὶ- 
Β0Π6η) ΑὐἰἝαβδαπμρ Ἃ6Υ πη θη] θη νου δύ. --- ὙΘΙΒΟΠΙΘ 616 
ἘΠ]δηηθΐθ ἀπαὰ Μούνθ ἀθὺ ΘΒ: αἸβομ θη ϑᾶσθ Κοπηΐθ ΑΘΒΟΠΎ]ὰ8 
πιομὺ Ραπαίζθη: ἀθν Βοίσαρ' 61 ον Το] πηρ 465 ΟΡ θυβίϊθυθβ, 
ἀ16 Βεβίγαϊιπο ἀο. ΜΙ Θηβο θη ἀαγο ἢ ἀ16 Θοπάαπρ' 465 γΥ 6165, α16 
Ἐαϊομύαπρο' 61η65 Βυπα θυ ΒΡ θέμα [8116 οσ. [6 Αδβοῃγυ- 

ΟἸὰ8 Κοπηΐθ 416 Ποϑιοαῖβοῃθ ΕγΚΙάταηρ, σψῖ6 ἀδ5. [7606] 1 418 
610 σβιζοιηπηθη, πο ὈΘ ΠἸ θα] ρθη; τη Βαησαπρ' ἀ61 Ποβίο- 
 αΙΒόμθη {ΓΘ υ]]θἴθυαηρ νὸπ (6 Αὐ θιπ π θυ ἔο]σ8 ἀ8Ὺ συθυβ0}}16- 
θη ΖεΙ α]ου ππα ΝΘηβ μη ΘΒ ]θο θυ νασάθ α16 Ηου κατ 
465. {1606 15. γοῃ ζθιβ ὑπᾶ ἄθῃ δηάθγθῃ (ἰὐύψευη γϑυπϑὶπὺ ἀπ 
6η6 Εγκ]θσαηο σοϑαοῃῦ, τγθ] 06 416 [Ππγο]]]ΚοΙη ΠῚ 8 η 610 (61 
ΤΠ ΘΗ ΒΟ ἢ ΠΟΙ θη. Ναύαν πη ἀ6Υ Ὗ ΟΠΠἸτΟ ΘΠ ο1 (61 ΥΥ δ] γθρίθυαησ 
ἀ65 Ζθιβ ἴῃ ᾿]ηΚΊδηρ Ὀγϑοθίθ: ζΖθαβ το] 06, 50 ἀδοηΐθ 510}}8 
ΑΘΒΟθΎ 5, θθῖπὶ Απὐν 6. βθῖπμον ΒΘσΊθυπρ Π80 Ὧ61 ὙΘΙΒ6Π 
ΠΑ γο]]ΠΚοπ θη θη Ογάππηρ ἀ6ι ὁ δ α16 ϑ.6116 ἀ68. 818 
ἰδοὺ ζ61ὺ σἰδιητη θη θη τἰπὰ ἴῃ θη] ἀπθονγαβδίθη, Ὀ]θἊθη Ζι- 
βίαμθ ἀθι αἱέθη Ζ610 ἐογύνθοθιϊθυθπ θη ΜΙ ΘμΒ ΟΠ ΘΒ ΘΟ μο5 
ΘΠ ΠΘ65. ὙΟΪΠΚΟΙΠ 6 Π65. (Λθβο] θοῦ Π80}) 561 π6} Αγύ βϑίζθῃ: 
ΘΓ ὙγΟ]]6. ποὺ 416 ΜΘηβο Ποῖ γουθ]σθη δπ8 ἘΠ θυβαοῦ ΟὝΘΥ 
Ἠδ58, Β0Π6 61} ΠῸΥ 485 Ζϑὶ ὑνγ θ]ρ6 ΜΘΏΒΟΠ ΠΡ ΒΟ ] οὐ [ἢ ὙΘΙΒΟΥ 
Εὔγβουρθ [γ ἀα5 αδηχθ. ΠῈΣ Ἰκαγζβιορο Εὔνβουροι ἔν ἀδ5 
ΑὐροΠ ΠΟ ΠΟΠ6. ἀπηα ἘΠηΖ61π6 ὑγαὺ ἄθηι ῬΊαπθ ἦθ5. ζθαβ οηΐ- 
ρθη ὑπὰ Ὑγυγ8 Ζυγαν ΟΟΥ Ποὐθου 65 θυ] ]σθ ΜΙ ΉΒΟΠ6η- 
ΝΡ σμες (16 1Π ΘΙΠΘΙ ἃΠάθτθη Ὑγθπάπηρ ΟΔΟΥ ϑασθ (6. 
θΠ]ΔΠ6᾽ θ᾽ Μη 506), Δ06. 00} ον ΕΠ ΑΙ 61 ΠΠΘΏ50}- 
᾿Ἰομθη {Ππνο]]ΠἸκοιητη ΘΠ 610, συ οθ ἀστοι βοῖμθ ὙΥ ΘΒ] ἐμαΐθη ἀπᾶ 

τον οτχσυσσ 

ππὸ- .αὐ π|ῆὸ-ῷὦϑ.ὕ.. -« ------ 

μας μαι: πρ τσ οτιωτον αι σαεστα ττζγησιςπτετωσι στα Στθτο, πινσπ οντα, τ ττοτῷτ ον ποτε σετςπο -πρτικας ναι οτανςτευτ, υπάςτῷ θ᾿ ταιευνακοιςς ταν, τος τ ττ τας ὡς πσχτο υσχτοτο 

ΡΝ πτττανταςς τπττισες, ατκσι τα πττος ες-ττοσρακερι »εππμνετε: τε τος σ᾿ 

σππππἘἐἘὁΨσΦἘΠΕ’έΨ'ΨὁΡΠΖρΡΕΠρΠρέἸΙἬ , Ὸτὀἧ ο΄... .-ἰ΄ἷἝς-ἦ»:- Κ »..... ς΄ -“οπππ9βρ.ῳἍὲὕ0.ός 
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γογαϊθηβίθ ἀπ α16 ΜΘ μβομπ θοῦ πιο δαΐσθμοθθη τγογάθη Κοπηΐθ 
(ν9]. ὅ46 1). το ἀθη Ὑνιἀουβίαμα 465 Ῥγοιποίμθαβ παῦ 
α16 Μϑηβομμοιῦ ἄθῃ ΑμΒρυθοῃ δὰ αἴθ σαί ΑΡΒιομῦ 65 ζθαϑ 
γοΥγ Κύ : 65 Ὀ]6ὺ Ὀθῖτη ΑἸέθη : Ῥτοιπθίμθαβ ἃΌ6 1, θυ παν ἀθτοἢ 
{6 ϑγσυπθ τὰ α16 Προθίθ ἄἀθὺ (ὐούξευ ἀθπ Μϑπρθ!η ἀ65 ἔοσίθο- 
βύθῃθ πάθη ΝΜ θηβομ ηρΘβο ΘΟ θβ πϑομ ο] θα Καππ, τιχὰ [τ 
βθῖηθ Αὐἤομηθηρ ἀπ βθῖη [Πηγθοηῦ μαγῦ σοχίίομεσί. [6Υ 
᾿λιομίου μαὺ θῖῃθ τηϑημ]οῆθ Κ᾽ οὐβέδη ἀθββθοῆθ ΘΙ ΠΘΥ γΘΙ ΠΟΠ ΘΗ 
Οο ΒΙββθομθ σαρθη  ογσθϑίθ!]ῦ: δαΐ ἀοὺ οἰπθπ ϑϑιύθ βὐθηῦ ἀθὺ 
ΘΊΎΟΒΒΘ, φουγα]σθ, τγϑιϊββομπθθθπάθ, {Ππυθομῦ το ΚβΙ μ 5105 
βύγαϊθπαθ ὑπὰ, ΠΘῃγθ ἀατο [614 (πάϑει μάϑος Ασ. 111) 
ΘΘ θη 46 [ΘΠ ΚΟ ἀοὺ νύ, ἄθββθὰ ἀὐὺρθ δῖ ἀὰ5 ΑἸ]σθιη61η6, 
μοῦ δα ἀἃ5 ΕἸ ΉΖΘΙπ6 σουϊομίοὺ δύ; δα ἀ6Υ δηάθυθῃ ϑϑιέβ 
(δι θ᾽ ἀθηβοῃ 1616, 1η ἐπα] 5 μου 8] ὑϑέρ Πρ ]κοῖῦ πα Μ8885- 
Ἰοβιρῖκοιῦ 510} ἀθου ποθ, πᾶορ πα κυ ποθ νυ Ναισαπρ Οπΐεβ 
ὑπαθηάθ, ἀατοἢ βθῖηθ ΥΥ̓ Ομ] μα ΐθη συσὰν [1606 σουππθπαθ, ΔΌΘΥ 
ποῦ ἀθη ποθ Υ ουϑίδηα θϑίτθαϊσθπάθ Ῥγομπηθίμθαβ. δο σῖγα 
Ῥτοιηθίμθαβ δ] ἰγϑοίβομου ΟἸΠγαἰτίοσ, ἀοὺ ἀασο βϑῖπθ Νίβη- 
ΒΟΒΘΏΠΘΌΘ, 561π6 Τμαΐθη ἀπαὰ ἄθη Θἰαυκηναθῃ βοῖπθα θυ] θη 5 
ΟὝΟΞΒ. ὉΠῸ ΘΥΒΆΡΘΠΗ δύ ὑπαὶ ὉΠ56Ι [πΐθυθϑβθ ἀπ ΠΟΘΙ ϑγπι- 
Ῥαύμιθη ἴῃ ΑἸΒΡΥΟΝ ΠΙΠΙηῦ, ἈΌΘΥ 1π ΒΌΪσΘ ἀ6. ἘΠηβοϑιοκοιῦ 
561Π65. ΘΙΤΘθΘη5. πα ἀ6᾽ Ναββιοβισκοὶῦ βϑῖπθθ ΤΠ 5. ΒοΒα]α]ρ' 
δῦ ὑπαὶ ΒοΠ] α1ρ τιχὰ. --- [γ᾽ ΠΙομέο Παὺ 65 νϑυβέθπ θη 416 
Ἐπηρόσαπρο' 465 ῬΥοσ θἐΠ 65 1π πιθιβέθυ μα ου Ὑν οῖθ6 ἀδυζαβέβ θη. 
ΘΘΙΠ6η. ἀυβομδιθυη βίαπα ἀοΥ ΟἸααθ6 πη 16 ὙΥ βιβηδιύ ἀπὰ ὅε- 
το υρ κοῦ 465 ζθαβ ΘΌθη50 ἔθϑῦ ψ16 1ῃτὴ βϑὶ δῦ: πιομύ ὑβαβοιθη 
Ὑ7111 ὑπ ΚΆΠΠ ΟΥ̓ 561πη6 ζυβοπδθου ἠδ γοῇ ἀ855. ΘΓ 45 Βιϑοδὺ 
65 ἄθιβ ἴῃ ἄθῃ Ηϊπίουσταπᾷ ἰγθίθῃ ᾿εϑδῦ, βοηάθεη [γ α16 ἀγὰ- 
ταδί Βο 6 Εν] Κ]ΌΠρ᾽ 1 ΘΥ̓ΘΒΒΊΘΥΘΙ ἀΠᾺ 1Π ΡΠ ΠΌΠρ' γϑυβθίζθη. 
πα ἀοοῃ ἰδὺ 416 Τϑυβομαπρ Εἰ ]θυῖβο σογθο ὑοσ σὺ; ἀθηπ 
οἴπ6 Βυηρόσαμπρ σθρθη α16. σοὐξοηθ ΥΥ Θ᾽ γθο θυ απο ΚΠ ΠῸΓ 
δα Κατ ει οὐ ]σ]κοιῦ θούαμθα, [ΚυγΖβιο οἼ ιν δῦ 685, ΘΠ 685 
ΒΟΠοιηῦ, ζθαβ πα586. πὰ π6146 485 Μϑηβομ Πρ βο]θοηῦ, ΟΥ̓ ΟΘΥ 
ΒΘΙΠ6Π ΘΠ θα κ]85 βομιοκὺ ἀδτηῦ ον ἤθη ΜΙ θηβομθη δἷη ΗΘ ΓῸΣ 
561; [ΚατΖβιο Πσ]τοιὺ ᾿πδϑὺ α16 ΒΟΠα πα] απρ ἀ6. [οὸ 818 σγϑιβαπηθ 
ὙΥΜΙΚάν ουβομθίπθη. --- 16 Ῥβυομο]ορΊβοηθ Ἐπηδνν]οΚ] προ ἀοΥ 
Ἐπηρόγαπρ ἀπα ἋΟΥ ἐγαρΊΒο θη Ομ] ἃ πῖγα π]ομῦ ἀπγοἢ 566]16η- 
ΤΠ ]ΘΓΘΙ, ΒΟΠΟΘΙΗ 1π ΔΗΌΚΕΥ ύ θιβθ ἀΠυγοἢ σββουθ μαίβδοῃθῃ, 
ἀατοι αἀ16. Ὀθβομάθγθ Βθβομα θη ϑιῦ ἀοὺ δαβγθίθπάθη ῬΘυΒΟΠ ΘΠ 
20} ΑἸΠΒομδαθπρ' σοργαοῃύ, [}16 ᾿ΠΠπ γΘ (6 μι 1 5 πη πηι" οἴ - 
Ῥαγὺ 510} δ)ὴ ἀδἱ Αὐτὸ πὰ Ὑύβῖββ, ψῖθ Ῥγοπηιθύμθαβ γ0Π 561 61 
(ΛΘ ΠΘΙ Π] 1556. ΒΡ Οὐ, ν16 ΟΥ̓ βοῖπθ Ποῆπαπρ' δαΐ [)θι  Π]σπρ' 
ἀθ5. ζθιβ δυβαγίίοκύ (1601, 186, 520, 151, 901). αγῖπ Ἰἰϑρὺ 
416 ἀγαπηδίβομθ ΗἨδπα]απρ ἀπὰ Βονθραηρ. -- [)}16 Ἐϊπιρότσππρ; 
ἰϑὺ ὅ16 Ηδπα]πηρ ὈΠΒΘΥΘΙ Τταρῦαϊθ. Εππθ Ζυγθοῖ- ἀπα 216|]- 
Ιοβα Ἠδπάϊαηρ ἈΡῸῚ ἰδ Κοϑίηθ ἀγδιηαίβοηθ Ἠδπα]απρ; Θἰπ6. 
Ἐπηρόσαμρ, Ομη6 ᾿πηθυθη Ηδ]δ, οἴη Ὀ]οββοβ Ἠδάθυη οὔπ Αὐϑ- 
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Βοῃῦ δ ᾿σσοπα οἰπθη Εἰ ο]σ οὐνσθοκὺ Κοὶπθ ραππαπρσ ἀπᾶ 
ἰδϑὺ σούδᾶθ {{ν 465 σοὐοβ ἀγο ἢ  ρ θη ΒΟ ΠΔΘΥ οἷπ ΜΠ θυ ἕι- 
ἐσοὺ ΑΠΌΠΙΟΙ. 1686 Τὰν ἀ16 ἀγατηδίβομθ Ηδπαϊαπρ τυ θϑϑηῦ- 
Πποθθ ὥραππαπρ μαὺ Αθβομγθ Γγ ἀθη ἰοῦ βίην ΤταρΌ 416 
ἀΌγοι α16 ἩΘ ΘΙ ΖΙΘ Πα πΠρ᾽ ο΄πη65 ΜΙ γύπα σοσΌΠ θη, ἀ6Υ ἀυβρυΐηρ- 
ΠΟ τῖὺ ἀθὺ ΡῬυοιηθίμθαβθαρθ ἴῃ ΚΟΙΠΘΙ  Ιπαππρ' βίαπα. ἘΠ 
Ῥαηϊύσίθ ἀ16 61 ΡΙπάδγ. ἰϑύμιη. ὙΠ 0Ὁ ποῦ 1π ΙΠΤΘῚ ἘΠ ΌΘΥΘΠ. 
Οεβία!ὑ νου ]]θρθπαθ ϑαρθ, ΤΠ 6Π115 Πα])6, 815 θα. πα Ῥοβθι 40ῃ 
τη ΤΠ Θἐ15 ἔγοιΐθη, 46η Πα ΒΟ] 55 465. ΟΠ οἶκβα]β. νου πα ϑύ, 
ἀα85 ἅα16 Μϑουθδοουύη δἰπθη ΟΠ Θ ΘΒ 6. 50116, 461 τηβΟὨ Ι ΣΟΥ 
οἷ 561η αΐθυ 561π ὉΠῸ Ὑγ6 1 ζθι8 Οὐδ᾽ Ῥοβϑιοῃ 5100} τηῖὖ 
1ῃ1 νϑυ πη 46 61π6 Υ αἱϊβ βο τ πσ πη ὑγου 8 σου Πρ 6 1 815 ΥΥ οὐΐου- 
βίγθ }] ὑπαὶ [γρθιζαοῖς (γ9]}. απίθπ σὰ 924). Αθβοῆυ]ὰβ [1685 
α16 Βοζιθηπηρ' ἀθ ὥθοθ δὰ ῬΟΒΘΙοη. [Ὁ]16η, Ἰοσίθ α16 Κὰαπάθ 
75 Π6 1 ΘΟ Β]ΟΙκΒ 15 Ὀθϑυϊπηπη Πρ, νγϑί θη 6 αἀ61 ΟΠ] ΟἸςβα βου ΤΠ ΘΠη15 

φακοχητηῦ, ἄθιη Ῥτοιηθίμθιβ Ὁ61 5) ἀπ τηϑομΐθ σὰ αθιη γγθοκα 
ἄδῃ ομη ἀ6Υ ΚΊγμθη6 σὰ ϑομπθ ἀον ΤΉ Θηη15. ἢ) 16 Καπάθ 
 ἀἴοβ88. (ΘΠΘΙ ΤΠ Π]15588 --- 4601) ὙγᾺ8 ὈΥΒΡΙ ΠΡΊΟἢ σ 6] θρΘπ ΠΟΙ 6 Π0}}6 
ΟΠ ΘΗ θδΥαπρ υγᾶγ, τηιϑϑύθ ΓᾺΣ ἀθη. ἀγδιηδύϊβομθη ΟΘυϑ ἢ ἃ]}5 
Δ ὈΒΙ ΘΒ 10}. σατο μα] θη 65. (ΘΠ Θ᾽ τη 185 σϑαθαίθὺ σσοσγᾶθῃ --- θ6- 
πἰὐλύσίθ ἄθυ [}1ο ἴον 418 Η 6061] ἀθὺ ἀγδιπδθβοηθη ΤΠηὑνν οἰ] ὰπρ;, 
ΟΕ Τουύσοβθύζσίθη ΕΘ πἀβοῃαϊ ἀπ ἀπ. Θμ 1 Π θη Ὑ ουβο ππηρ.. 
Βὰ5 ΟἿ ἢ βίη 185. υγαβδίθ γ0 οἰ πθι Οοἴῃν, πθ]οπ6 αἴθ Ηδρτι- 
ΒΟ (65 ζθὰβ Ὀθατομθ. [}2}16586 Οθίδῃν τηὰ85 ἴἤστοη Οταπᾶ 
Βαθθπ πα χα 61] ἄθπὶ (Ἰααρθθη ἂη 416 οσῖρ Ηθυυβομαΐς 
465 Ζθι8β δἰπθὴ ὐππα, ὙγΘΙ ΟΠ Θ πὰ σου θουσθηθηάθ Οοἰδαηρ; 

Βαῦ ἀπᾶ σαϊούχὺ 510} 815 π]ομθρ Παγααβϑίβ]ῦ, 50 ἀδ85 ἅ16 Θ6- 
ἔδυ βϑιθϑὺ Ῥϑαθυϊαηρβθὶοβ πιστὰ. ἘΠῚ βοίομπου αταπα μοὺ 5160} 

ἄθιη [ΟΠ θυ 1π ἄθπὶ ΥΥΙἀο βίοι ἀον ῬΗΙΟμέθη Ὀ6Ὶ ἄθῖι ϑαγΖα 
(65 Κυόποβ. [60 ϑὕαυΖ ἀ6Υ τόΠ6η Ναύαγσονγα!ῦ ἀυγοῖ 416 Ηουτ- 
Βοῃ δ! ἀν [π 6 ]]}10 6 5 νγῶν ἀαγοἢ ἀα85 ὟΥ οἰ ἐσ ϑϑοὺς θϑυϊτημηῦ; Ὀ6] 
ἄθπι Καιηρίθ σϑῦϑῃ 616 ΤΊ πη. Παὐΐθ ζθαθ ἀδ5 Βόμογ Βϑομύ 
πα ΤΉ ΘΙηΙ5. 416 ν᾽ ουἰγθίθυϊπ Π6ΠΠ 61 δαύσιμηρ' ἀπα οψίσου ΥΥ 6] 0- 
οΥὐἀπαπρ᾽ βίαπα δα! 561Π61 616. Α15 ὙγοἸγθσθηύ οὐ 166 Ζθα5 
Ὀ61 ἀ6γὺ ΝΙθάθυνγουίαπρ ἀν ΤΊ απ θηρσθνα!ῦ ἀ16 πόμογ ΡΗϊομέ: 
1Π. ῬΘΥΒΌΠ]ΠΙΟΠΟΥ ὙΥ ΘΙΒ8 061 νου]θίχίθ Ζθιβ ἀ16 Ριοίαδ, ἀα 68 
ον ναΐοι ταν, ἄθιη ζθι8 Οονγαὶϊῦ δηΐμαπ πτιβϑίθ, ἀπᾷ 6 

Ριούδῦ ρσθρθπ 416 ἘΠύουπ τῶι δἷπθ 461 Πο]Ἰσθίθη αίζαηρθη, 
ἐάν ἄθτθι Βϑορδομίππρ α16 τ γθη δα ἀδ5 βουρβαιηβίθ πυ80ἢ- 
ἰθη. ὅΞἢ Απ ἀ1656 Ὑ᾽ ϑυ]θύζαμρ 46ν ΡΙοὐδ  ουϊηπουπ αἴθ Εἰσί θη 

Ἢ ΑΡΟΠΟάΟΥ. 1Π| 18, ὅ, 2 ἔνιοι (ἃ, Β. ΑΘΒΟΠγ 5 πα ἀμ ᾶθυθ 80 ἢ 1Π1η) 

ΒΕ) ὙΡΊ, ΒΌΡΡΙ. Τ07 τὸ γὰρ τεκόντων σέβας τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑιεσμίοις 
4 έκας γέγραπται μεγιστοτίμου. 
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Ἑατη. 041 τοῖὐ ἄδθη Ὑουΐθῃ ,,6Υ βϑὶ δῦ (265) Παὺ βϑίπϑῃ δ᾽ΐθῃ 
ψαῖοι Κγομποβ ἴῃ Βθββθὶη ρος. 5ὸ Ππαείξοίθ. δὴ ζθαβ οἰπθ 
ΟΠ], (16. Γ᾽ ἄθῃ Μοίγθῃ ὑπαὶ πη γο Βοπα] θίθ (8. 516 
τη Αππηοιῖς. ἀπα 910 [.), ὑπαὶ 81165. ΘΟ] Ἰσθ γηθθ ἀπέου- 
σθμθηῃ. [1011 α16886 ΟΠ ]α ὙγᾺῚ 4180 416 (ἀθίδην Ὀδστίπαοί, 
ἜΘΙΟΠ6 ἀογ Ἠρυυβομαῖ ἀ65 ζθαβ ἀγοῃίθ: ἈΌΘΥ ἀ1686 Θ'ομα]α νὰν 
ἴῃ ποὺ ΠΌΠΘΓΘΥ Ὑ θιβθ δἱπ6 ἰ[πβο] ἃ 415 α16 ϑομ]α ἀ685 
Οτγθβίθβ θρθ Ὧ65 Μυϊθυιποσαάθθ, πα 516. νγῶν 1610 η 5 ὈΔ, 
ἄθημ,, ΒΈ558]η ΚαηΠ τη8η ἸΌβθη; ἀαῇαι οἱούὺ 65. Ἠβι] απο ἀπὰ 
ΘΓ Τ]ΘΠ0Π65 ΜΠ 6] ἀ6Υ Βείγοιαηρ,, δηύρθσπμοὺ ΑΡρο]]οὸ ἄθῃ 
Ἰύγηγθη Εαιη. 040. Ζθαβ πεὺ 416 Βαπάθ σοὶ βϑὺ, μαὺ 510} τη 
Κγοποβ γϑυβόῃηῦ ππα 850 16άθη ϑοΠ θη 461 ΘΟμα] ἃ γοη 510} σο- 
ΠΟΙΏΙΠΘΗ. 61 561Π61 ΚαγΖΒΙ ΟΠ ]σθη ΒΟΟΣ ΘΙ] απρ' Παῦ 0 ΠΙΘΥ 
ψ]ΘάοΥ Ρυομηθίθιιθ Θπ6 Ζο1ὺ ἰδηρσ' 46η ΟΠ 61 Εἴ: 510}; δίῃ 
ΠΙΘΙῚΠ Τηϊι55. ΘΓ 510} δὴ Εἰπ6 θηθθ Βθϑβου ὈΘΙΘΏΥΘΗ 8556. -- 
Μη μαὺ ἀθῃ νθοϊς ἸΠΒΕΥΟ ΤΥασΌ 18 1 ΘΙΠΘΙ ΕἸ] Πρ’ 
ππα Τιαίογαπρ 465 ζθυβ ἤπάθῃ σγο] θη ([2)1556π,, (ὑΔ.6581), 1π 
ΘΙποῚ ΔυΪΠΘθυπρ 465 Οδσθηβαῦζθθ χυγ ΒΟ 6η Ζθα5 ἀπά ἀεν Μοΐτδ, 
(υ9]. δ1 1} ὑπαὶ Θἰ ποὺ Ν᾽ ουγο])ζοιμηηππησ 465 ζθαβ ἀατο ἢ Υ ευ- 
δἰ μΙσιηρ᾽ τὺ ἀοΥ ΜοΙγα ἄθηὴ [πὈΘΟΥΠ ἀοΥ οσισθη ΥΥ οἸ ἐρθβϑύζθ 
(Κϑοκ) οάϑυ 1η ϑίπθι {Ππηνυα μα] ππρ' 465 θα 1Π ἀ61 ὙΥ̓ 6158, ἀδ55 1η- 
ἄθπι Ζθι5 τηὖ ἄθιη ΘΟ ἀοΥ Τ 6115, 465 {πο ϑβϑίζθβ, Ζα πὶ Υ θυ σαν, 
Κοιηπηιῦ, 510} ἀ16865 Οἰθβοὶζ 56] υϑὺ τη1ὖ 11 γϑυθιηϊοὺ Πα 50 ΖΘ 8 
δ 15. ΘΙΏΘΠῚ ἘΠ νΘ ΙΗ νυ ΟΥ̓ ΕΠ ΟΠ Θη ΥΥ οἰ Πθυγπ, ἀ6Υ ἀατοι ὑθυγα]ῦ ΖῸΓΣ 
Ἡυυβοηαῖ σο]δηρὺ 1δὺ, θη (6. θυισθη οΙτα ΚΌΠαΙΡΟΥ ἀπα πδοῇ 
ΟΘΥ 5: 0Π|᾿ 06 ΟΥ̓ Πρ ΤΘΟΊΘΥΘΠ 61, ὙΥΘΙ56Ὶ, ΘΘΎ ΟΠ ἀπ4 [κο]- 
ΠΥ Οοίδῃν ἄθθ αν θθ ΠΩΣ που] θη ον [ΘΠ κου ἀοΥ ΥὙΥ̓ οἱ 
τῖτα (ὟΝ 6] κου). ΑΡϑΥ 416 ᾿πύνιοκίαηρ ἀ685. θα ἰδϑὺ ΠῸΓ 
ΟΠοῖπ; 416 ΜΠ] ἀθυαπρ' 56 πη 6 1 ΠΥ βοπα ἀπ 56 1Π6 γϑυβΟ ΠΠ]Π]ΟΠΘΓΘ 
δηθησ ἰδὲ ποῦ (6. Πὐγο]ο ἀ6ν ἀγδπηα βομθη Ηδηα] απο, 
ΒΟΠΟΘΤΠ ΠΙΘοὺ ΦΌΒΒου 8] 465 Πυδηη85; 485] 6 Π108, νγὰ8 Πη8 Εἰ 61 
6 θη. ἄδὺ ᾿υπ ζνγοιαπρ Ζυγ ΒΟ 6 ζθα5 ππΠ6 Ἃ6Υ ΝίοΙτα ΘΠ] 6 
μαύ, δαίμϑ!ῦ τ] 5. υ ΘΙ Ὺ 415 ἄθη ὙΥἸἀουβύγθιῦ θη  Βόμθυθα ἀπὰ 
ΘΙΠΘΙ πἰθάρθυθη ΡΗΙομύ; ἀν ΟΠ ΘΙ δῖ πθὺ ΘΟμ α]α 465 ζθα8 δῦ ἄθυη 
το θυ ὉΚοποιηβοθ 5 ΜΙ 6] ἀπα αἰθηῦ 1ἢπ Θοσα 8, ὑπὶ 58 Πηπηῦ 
Ῥτοιηθίμϑιβ 8116 ὙΥ δῦ χὰ {ρθυσθαρθη, 4855 ζθ5 γῸπ ΑΠΘΡῚ ΠΗ 
ΟΟΥ 6188. πὰ οϑυθοῃξθ, Ὑ6 1) δ110} Βίγθηρθ ἀπὰ σθυγα! 106 
ὙΥ ΟΠ Πθυυβοθον σθύγθθθι ᾿ἰδὺ: Κοπμηΐθ ἀ001.. 810} ἦ61 ΤΓΟΠῚΠῚΘ 
Π1ομΐθυ ππιηόρ] ἢ οἸδαθθη, 655 ἀθὺ πόομϑίθ (ἀοὐὺ ζαθυϑὺ 6] 
ΤΠ ᾿} ΟΠ] ΟΠΊΤΉ 6165. Υ̓ Θ56η σθύγθβθ ΠῚ οὐ ἀατοι ᾿ΤρΘ Πα Ὑγθ] 08 
ΤΠ] Ἰκαησθη. ἦθι σουθομίθ ἀπ ὑγ6 156 ΥΥ οἰ σθοθηὺ οθυο 61 
561. ὙΥΟΙΪ 5βπα σοῃ ἤθη (ἀὐὐίουη α16. Θ΄ πθη. γΟΪ]]ἸΓΟΠἸΤΏΘΠΘΥ 818 
α16. ΔΠάθυΘη ; ΔΌΘΙ 416 Ὑογβίθ πρὶ γῸ0 1 ΘΙΠΘῚ ΘΟ α]8. ὑπ6 Πὺν- 
ΖΘ Παπρ᾽ 65 8 ἀοὺ ριΐζθ βίη θη (ὐοὐΐθα κα 65 πιο σΘ θη. 
1)16. σαηχο ἀγαπηα βο 8 ΤΠ η νν οΚΊαπρ παὺ ᾿ῃγθη Οδοθηβίαπα ἀπὰ 
1ῃγ 216] δῇ ἄθιῃ (ὑπαγαϊζίου ἀθ5 Ῥυομηθίπθαβ; 8 1θπὸ στὰ σ8- 
Ζοισὶ, ἀδ55 1646 Ἐπηρόσαηρ, σθρθη θυ 61η6 Ὑ ΒΥ ΚΘΏΠΌΠ ο᾽ ΒΘΙΠΘΥ͂ 
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γγθίβθι Α ὈΒΙομΐθη 561, 4855 165] ]0Π6 βομα]4, 416 τηᾶπ 1ῃπὶ ΔἸ Ομ 8 
πα ἀπρϑαϊομέθυ μᾶρ06, ἃ ΚαγΖβι ΟΡ Υ ἀπ Ὀδδ Πρ θυ ΒΘα1- 
ἐμϑη]απρ θΘαΠ 6, ἀ885. 80 ἢ ἀ61 γϑυ]οοκαπάβίθ πα γϑυ ἰ Πγ θη ἀδύθ 
οποία ἀ685 Πϑοιίθβ ἀδὺ Βπηρόσιηρ 815 Τυὰρ ἀπᾶ Τϑιβοπαπρ' 
ΒΟ Ποιδιιββίθ]θ, ΚΟΥ ἀδ85 σὺ ἤθιι5 ρϑ]έθ, νγὰβ (16 Τ ΟΠ ΘΥ 
ἀ65᾽ Πᾶπδοβ 416 ΝΟΒΚοιηηθη (6 Το ὙΠ 1ΠΠ| 5: Πρ ΘΌΡΡΙ. 
86: ,, 465 ὥθαβ ϑύγθρθῃ ἀπα Ζ218]6 πη δῦ πιομὺ Ἰθιομῦ σὰ ουβρϑῃη 
ὉΠ σὰ ΘΥΐαββθη : ΔΟ ἢ. δι5. ΟΕ. Πα 6] Π610 σοη Νδαομῦύ πᾶ [)61ἃ 
ΒΟΒ ΙΗ οΥ Ἰδαίου [οὖ ΕΣ 416 βέθυ] ] ἤθη ΘΟ Θβο]θοηΐθυ. ΘΊΘΠΘΥ 
ΤᾺ110 ἀπᾶ πιο δαΐ ἀθπ Πὔοκοι, τγὰβ ἴῃ ἄθιη Ηδαρίθ ἀ65 ζθὰ5 
ΖῸΥ ΟΙ]]Θπάππρ Ὀαδύμπητηθ. [Θμη ἀαηΚ61 χίθμθπ ἀδη1η ἀπ 
βοπαὐθητιτη "716 ἀ16 Ρέαδβ βϑθίπϑυ ὐθάβη θη, ππχαρἝρ] 0} ἀθ1η 
ξουβομοπᾶθηῃ ΒΙ1ΙΟΚ. ΕΝ βὑυχίέ ΠϊπᾶΡ σοι ΤΠασαθαα ᾿Πτοὺ ΠΟΙ - 
ΠΌΠΟΙ 616 ΤΥΘυθ πάθη. ΜΘμβομθη, οἤπθ σὰ ἀθνγαὶὺ πα Καιηρΐ 
χὰ τ βίθη: 81165 σουίομα ΤΠὰη ᾿ἰδὺ τη 6105: ποῖ οὔθη ἰμτο- 
ΠΘΠα τηϑοῃὺ 65 485 ΘΊΠΠ6Π βοίουσῦ συγ ΤΠαῦ ΟΠ πΠ6 Ζὰ ὙΘΥ]Ά556Ὲ 
ἀθπ σον μίθη ΘἸύζ΄.. 

[γ1ε586 [466 μαῦ ἀθι [)1ομθου ἴῃ Ζυθὶ νυ θα πάθοι [)γ8Π6 1} 
ἀυτομσοίησὺ, πῃ Προμηϑεὺς δεσμώτης ἀπὰ Προμηϑεὺς λυό- 
ἱἕξνος. [6Υ βθββουθη ζΘαΘ 556. ἀα γ, ἀαθ5 ἀοΥ 10. λυόμενος 
ἘΠΗ {6108 δι ἀθη σΘ θββθ θη Γο]σύθ, πϑ 10} 46. ΒΘ ου Καθ θη 
ἀθ5. ϑομοιαδίθη σὰ 511 οὔπω μοι λυϑῆνανι μεμοίραται: ἐν 
γὰρ τῷ ἕξῆς δράματι λύεται ὅπερ ἐμφαίνει Αἰσχύλος ἀαπὰ σὰ 
22 τῷ ἑξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. Κύππθη ΜῈ 
Ἰϑιομὺ οπέγαϊμθη, τὸ ᾿πηθγ6 ατπαθ 16 θη ζνγθ 8] ἀιΒΒ ΟΠ ]1655681. 
Ἐπ ἔταρὺ 5100} παν, ὙγΘ]ΟΠ65 ὅ(5 ἀγα Θὐΐοκ 46. ΤΎΙΟΡΊΘ σ8- 
ὙΓΘΒΘΙ. 8561. [)85 ΔΙρῇῃ θυ Βο6. Ν᾽ ΘΥΖΘΙΟΠ 155 ἀ6ὺ ΑΘ ΒΟ γ ]ΘΙΒΟΠ 6 ἢ 
υδῖηθη ἴῃ (6ΥΓ Μραϊοθίβομθη Ηδπαβοιν Ὁ χῃ]ὺ δὰ: προμη- 
ϑεὺς δεσμώτης προμηϑεὺς πυρφόρος προμηϑεὺς λυόμενος. Μίδῃ 
τγγαθ πο ΖυγΘΙ͂61Π, ἀἀ55 ἀδπῦ 616 ἀὙ61 δύΐοκθ ἀοὺ ῬΥΟΙη6- 
ἐπιθιβέγ] 0016 ΔΠΟΘΡΘΡΘΙ 5616Π, ὍΘΙ ὙΠ’ ΠΙΟΗὺ νυν ἰβδύθη, Ἃἰδ85 
Ζὰ (6Υ ΤΎΠΟΙ Φινεὺς Πέρσαι Γλαῦκος ἀδ5 ϑαῤγγαταχηα 11ρ0- 
μηϑεὺς σοῃῦγι Παθ6, δ5 ὑγθ]οἤθ τ Ζυγ81 Βυποιβύϊοκο (218 ἀπά 
219 Ρ61 Ηθγπμι., 189 ἀπὰ 190 Ρεὶ Π)]1η4.}) οπύμα θη βἰπα: 

λινᾶ δὲ πίσσα κὠμολίνου μακροὶ τόνοι 
ὑπὰ τράγος γένειον ἄρα πενϑήσεις σύ γε. 

Νὰπ ΔΌΘΥ ψιγὰ 61 ῬΟ]]ὰχ ΙΧ 150 ππὰ Χ θά εἷη Προμηϑεὺς 
 πυρχαεύς οΥπαμη. [)ὰ ἀδγ ΤΊ6] πυρκαξεύς σὰπ ραββαπα ἰδύ 

ἐὰν ἀὰ5β ϑαϊγγαγαιηδ, ἴῃ Ὑγθ] θη ἄοὺ βαΐγυ σὰ ἄθιη δησδΖίη- 
ἀούθη Εἰ Θαθυομ θη. ἴῃ ἔγθααίρου [6 γαβοπαπρ' ΠΟΥ 6161} 0 πὶ 65 
Ζὰ Κὔββθι ὉΠ Ζῃ ἘΠΊΔΙΊΠΘΙ ὉΠ 510} ἀαθ06 1 ἄθῃ Βαγύ γϑυβοηρὺ 
(ΡΙαὐ. Μον. ρ. 86 ΕἾ, 80 ἰδὺ Κοίη αταμα γουμαπάθη (μ8ο ἢ} ἀ6 Γ᾽ 
ϑγηαμαμηρ, γοπ (δηΐου ΠΟΥ͂. ]θού. Υ1Ι 21 γνρ]. Οαβααθομπαβ 48 
βαύγγ. ΟἸὙΔΘΟΟΥΠΙ ΡΟΘΒ] Ρ. 127) ἀθπ ΤΊ(6] πυρκαεύς ΠῸΣ 815 
Θ΄η86 Δ η66γ6 ΒρΖθιομπαπρ [τ πυρφόρος ἀπ ἀάγιη ἄθη Πρ. 
πυρφόρος αἷβ ΘΔΟΥΥΒΡΙΘΙ ΔΗ ΖΙΠΘΉΙηθη. Ὑ]ΘΙΠΘἢΥ ἰδὺ Προμη- 
ϑεὺς πυρφόρος (ἀθν Νδιηθ (65 αὐθίβοῃθῃ (ὐα]θαγροῦίε8) αἷ8. ἀδὺ 

ΑΕΒΟΗΥ 5, Ῥχοιθέμοαβ. Δ 



18 ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

ὈΤΒΡΙΉσΊΙΟ 6. ΤΊΐ6] οἰπον Τυαρόα]θ σὰ θοἰγαομύθη, Ὑγϑ] ΠΟΥ 
1656. σὸὰμ ἄθπι 11|ρ. δεσμώτης ἀπὰ λυόμενος ππίουβο!θά, 
τ ΒΠγομα πυρκαξύς 815 ΘΙΠ6 γὺπ ΑἸΘχδπ ἀγἸ π150 6 αὝ 81 - 
τι! ΚΟΥ που γθπαθ ΒΘΖθιομπαπρ 465 ὉΥΒΡΥ ΟΊ ΘΕ 
ΒΟ] οπύμη Προμηϑεύς σοπδηπύθη ϑαύγτα απ 85 Ζα 
σο]ύθη πα, βϑιιδοηῦ ὑπὶ ἀἃ5 ϑαὐγγάγαπια γ0 ἀ6η σ᾽ ΟΠ δἴη1- 
σθῃ ΤΥαρ Ι6η. Ζὰ πη θυ βοΠ6146ῃ. ) [165 σῖγα Ὀθδύδυ σὺ ἀατΟ ἢ 
ἄθη τηβίαμα, ἀθη. ταϑῃ πΙοἢὐ ΟἾΠ6 Ὑγϑιθθσθϑ αι Πθομπππρ 4685 
Ζαἴα}15 Ὀγηρθη αἀδυ, 6655 σγὰθ Θαβα ΟΠ 0 ἢ δὰ5 ἀθη Προμη- 
ϑεὺς πυρκαεύς οἰϊίογῦ τῖγὰ (ἀδ5. σουμθι Δπρθσθθθπθ ἔγ. 218 
Ηοῖπι. - 189 [)1π4.}, Δαρ ΒΟ ΠΘΙΏ]1Οἢ οἰπθιη ϑαύγγάγατηδ 8Π- 
σεμύτυ, ἀαρθρθη (16 6]610}} π8 ΟΠ Π6Υ ΔηΖαί  Πγ πάθη ΝΘΟΠΤ θη. 
ἄρθρου ἀθπ Προμηϑεὺς πυρφόρος ταπ΄ οἷπθ Τγαρσθ 416. ΠΙπβίβθῃ. 
γθπη αἰϑὸ 416 Ῥυομιθ ΘΒ 1] 0018 ἃᾳ5 (θη αὐτοὶ δϑύΐζοκθη 
Πρ. δεσμώτης. Πρ. λυόμενος. Π|ρ. πυρφόρος Ὀδδίαπαθηῃ αὖ, 
580 ἔγταρὺ 510} Ὑγϑιΐθυ, οὐ ἀθὺ 10. πυρφόρος 5 Απίαπρβ- ΟὝΘΥ 
Ὧα5 Εἰπαϑυϊζοις ἀοΥ ΤΎΠΟΡΊΘ σϑὈ]Π]αθὺ Πρ. [088 δυβίβυβ πιτητηῦ 
τηϑ (561Ὁ ὟΥ 6] οἰκου) ρ'ϑνν ὉΠ ]16}} 8Δη πα Ροἰγαομ δῦ ἃ15 ἀθη. 1η- 
μα]ῦὺ ἀθ5. Πρ. πυρφόρος α16 [)εαγβίθ!] απρ 465 ἔασίαπι [ΘΠ] Π].Π], 
6 ἀον δι ἀ65 "θα θυβ δὰ5 ἄθη γα κα ΜοΒγοΒ]ο5 δαΐ 
ΤΘΠΠΠΟ85, ΟΔΟΥ ΠἰΘΌΘΥΘΘβο 465 Πορηξδίοβ, Ὁ61 ΟἼοοσο 186. ΠΠ 10 
Ὀοπδημηὺ δῦ, 580 85 Ἃ18 αγ61 ὐϊΐζοκα ἀν ΤΎΠ]ΟΟΙΘ ον 6116 
πϑο Βομα]α, δίσαϊο, άπ νου σύθηα. ΑἸ]ΘῚη δἰ μμ]α] θαὐμϑ 
ἄον Προμηϑεὺς δεσμώτης ἰκοῖπ6 Νοτχαιιδβθύζαμρ', ὙἹΘΙ ΠΠΘΏΥ ᾿ϑὺ 
ἀατῖη ἀ16 Εἰχροβιθοη πὰ α16 Εγζβ ] ππρ ἀΘΥ γουδιβ] 1 ΘΟ Θ Π 6}. 
ΒοσΘΘμμθιΐθη. γὸὺὴ ΟΛΕΥ Αὐῦ, ἄδ88. δπθ σγουμουσθηθμαθ [)81- 
βύβθι ὰπιρ ἀουβθῦθθη. ΒΘρΘ ΘΠ θιίθη 815 ἀβθπθύβο8 {᾿ππιδ ο ] ] ΠἸκοιῦ 
ουβομδίπῦ; ἄθππ σἹοὺ α16 Νούϊζ 465 Ξο!οὶ, σὰ Ρυομι. 94 ἐν γὰρ 
τῷ πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας φησὶ δεδέσϑαν αὐτόν -- ΘΠΠ 
τη πίομὺ χὰ ἀθηι ὈΘαθη ΚΠ] ΟΠθη ΑἸΒ]κατ  ϑηνὐ6 1 οΥϑ Ὁ τηῖῦ 
Ὑγ6Ιοον ἐν τῷ λυομένῳ Ζ4ι ΟΘΟΥΤΙΡΊΘΙΘΙ ΟΥΘΥ τηϊῦ ὉΠ ΘΥΘ ἢ (16 
Νοίϊζ (65. Ξΐοῃο]. δαΐ οἷπθ υοόμπηρ 465 ἄθαβ ἴῃ 61 ΕῸΓΠῚ 
δεδέσθαι δε χρή σὰ ὈδΖίθίιθη οὐον δεδέσθαι ἴῃ δεδήσεσϑαι Ζὰ 
ἅπάθγη ἢ) --- ποῦ πὰ ἀθη Βονθὶβ, ἄδ88 ἄθὺ Πρ. πυρφόρος 
οἷπθ Τυαρθ 16 σϑύγθβθη δῦ, ἦα ἴῃ ἄθπὶ ϑαϊγγαάγαιηα, Προμηϑεις 
ΠΔΟῸΝ ΔΘΥ Οθπ Πρ ΘρΘΌΘη θη. [ΠΘ 6] οἴου (85 ΕΘΘΥ 815. 6118 
σα Ὁπροκαηηΐθ ΕΒ μ᾽ ππιπρ᾽, ἀθιηπμδο ἀθὺ ΕΘ Θυσαι Ὁ 818. 50 
ΘΌ6Π ΘΘΒΟΠΘμΘη ἀδυσθϑίθ!]ῦ γᾶ, Βοπάθυη ᾿δϑὺ δαο ἀθα 
οΥΚθῆπθη, ἀα55 416 Βοβίγα προ 465 Ρυογηθίμθιβ ἄθπα [πΠα]ὺ (188 
Πρ. πυρφόρος νγοταιθσθηῦ ἀπ ἀδη1η 815 οἷπθ Τμαύβαομθ 6. 

Ἐ) ΠΙΘ Απβιοιῦ, ἅδ55 ἀθΥ Προμηϑεὺς πυρκαεύς νοη ἄοπι Προμηϑεὺς 
πυρφόρος γοΥΒοΒΙ 6 θη πηα ΘΥΒΌΘΤΟΥ δίῃ ϑαγυΒΡ 61, Ἰούχίθσου θἷπθ Τυαρδαϊθ 
σοθβθη 86ὶ, μαῦ βοῆομ Ἠδπιβίθυ μγβ σὰ ΡΟΣ ΙΧ ο, 8 Ῥ. 1140 δβ- 
ΘΘΒΡΥΟΟΠΘη. 

Ὁ) ΑῺ (8 δυβίθσ μεὺ 1. ΒΟΒΊΠ16ὺ Β]. ἔ. ἃ, θαγοῖ. αστημᾶβ. ΓΧ. 5. 149, 
δ ἄδ5 Ἰούξίθσθ Κυϊζαια Ζαοιίβοιν. ἔ, ἃ. ὅβίουυ. αγιαη. ΧΧΥ͂ΠΙ 5. 601 ρθ- 
ἀδομύ, 
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γειραπροημοῖὺ (δεδέσϑαι) οὐ] ῦ ταῦ, ΠΘΙηη80 ἢ} Ππι88. ΤηΔΠ 
ἄθη Προμηϑεὺς πυρφόρος 815 4885 ϑομ]αβδβύϊοικ ἀοὺ ΤΎΠΟΡῚΘ 
Ὀαἰσαομίθμ. ἢ [πὶ ἀθιμβθθθη πι885 Ρτοιηθύμθιβ 815 δἰ βοῃοῦ 
Ουἰξαγτρούθ, 415 πυρφόρος ϑεὸς Τιτὰν Προμηϑεύς (ὅορῃ. Ο. 
ΟΟ]. 55) σοίοιουυ πουάθη βϑὶπ πὰ ἀἃ5 αδπηΖθ Καηπ τη (ΘΥ 
ΒΙπβοίσαπρ' 46Υ Προμηϑεῖα πα 465 ΒΟΙΚΘΙ νου ]Δα!85 σΘβο] 5861 
Βᾶρθη ψἰϑὸ (16 Οτγδθϑθϊθ τοὶ ἀον ΕΠπδοίσαπρ ἀ65. Οα]δπ8 (ΘΓ 
ἘΠατη θη] 46.) ὙΥΙΓ τ ββθη ΔΌΘΥ ποθ νοι 461 ἀγαπη ΒΟ 6 
Ἠδπάϊαπρ ἀ16565 ὐζοκθ πα ΠῸΙ ΘΠ ΘΙΠΖΙΘΘΥ 6 Υ5. ̓ἰδὺ ἀαγδὰβ 
Ὀ61 (6}11ι5 ΧΙΠ 19, 4 οὐμδίθη: 

σιγῶν 8᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια. ἢ) 

Ι1ν. ὕθρϑυ Ῥϑύβοῃθῃ, ϑ'ομδιθ]αΐς πη ΘΟΘΏΘΤΙΪΘ. 

Π16 Ῥβϑιβοπθπ ἄράτος υπὰ Βίέα μαὺ ΑΘβοθυ]ὰβ ἃὰ5 Ηδβιοα. 
ΤΠοοσ, 80 ΗΕ, δαὐποιημηθη. Νδο αἸ656 1. .6}16 βιπὰ Κράτος 
ἀπα βία τοὴῇῦ Ζῆλος υπὰ Νέκη Κίπαθι 4ο5 Πάλλας (,,ΔΕΥ 1ῃ 
ΘΟΒ τ πσιιπρ νϑγβθύψί, Ὀ6 06 τηϑομ) ἀπα ἀον Στύξ (,, γα 5612). 
Βεὶ ἄθπι ΤΙ μ π Καιηρίθ ἔην α16 ΜΙ αὐΐου ϑύγχ δα Βηπροθαηρ' 
465 ναίθυβ ἴῃτο Κιπέίοι. ὅθι Ζθὰβ Ζὰ ὑπὰ Ζζυ ΠΟμπ6 συυ146 
δύγχ τηϑομύσου οι γαγζθαρθ ἀογ Οὐὐδου (μέγας ὅρκος ϑεῶν), 
416 ΚΙπαθυ 061. πᾶ ῃ πη 5160} 68 Ζὰ ΖΘ ΓΘ ΠΟ 6η. Β ΘΟ] ΘΙ ΘΓ Ὲ 
παπᾶ ΠΙΘμοση. Βέα 50 ἴπὶ ϑ οῖτα πὰ χωφὸν πρόσωπον (Βύμθχηχηθ 
Π 9116). [τ Απθβοημοιύ υυῦϊγαθ ΖΘ Κ]ο5. 561η. γΘΏΠ} πΙΟὨΐ 
αἴθ Ῥϑύβοι 465 Ῥτοπηθίμθιβ ἀθγοῇ 61η6 ΠΌ]Ζουπθ ΕἾΡῸΣ νουρθ- 
βίβῦὺ τῦταθ (γρ]. 05). 7 [9016586 ΕἸΡῸΣ τϑθ ΠΟΥΘΙηρ σα ρθ 

ὮὋἢ Βεορσυῦπαοῦ παῦ ἀἴθ8θ Αμβιοθὺ Π. γ θδύρῃδι Ῥυοϊθσοθθῆδ ζΖὰ 
ΑΘβοῦναβ Τυωρσοθάϊθη. 1869. 5. 201 ἢ, ἩΘΙΟΠΘΥ ΠῸΓ αἀδγῖη ἰγτῦ, 8.885 ΟΥ̓ 
Ἰασῦ α16 Βοίσοιαηρ ἀαγο ἨΘΥΔΚΙΘ5. βοὶ 1π| συγϑιύθη ϑὐϊοκο σορθη θη 
116 (68 Ζθ 8 θυΐοϊὶσύὺ πὰ ἀ68 ατὐΐα ϑυοῖκ δ ῸΘ6 α16 νϑυβδῃπαηρ' οηὖ- 

ΒΡΩ͂, γγὰβ ἀθη ΟΌΘη ΔΩΡΘΟΘΌΘηΘη Ὀθβυμχημηξθηῃ [6 υ]]θἔθυπιησθη 16 Υ- 
ΒΡΙΙΟΙΐ, 

ἘΞ) 16 γευβομηΡΒΙ͂ΘΙΘΥ ΖΦ ΊΒΟΠΘη. Ζθαβ ἀπα Ῥτγοιηθύμθιβ ἰϑῦ δαΐ 
ΘΙΠΘΥ ΟΊΌΒΒΟη Καηπδύῦνο!! σραυθϑιςζθίθη ΤΎΪΩΚΒΟΠΑ]6 δὰ5Β α]οὶ ἀατγρθϑβίθ!]ῦ 
(γ5]. Βταῦπ ἴῃ Βα!]θυθπο ἃγοῖ. 1846 5. 114, ὙΥΘΙΟΚΟΥ, ΑἸ θη Κυ δ] ΟΣ 
ΠῚ 5. 194). ἴῃ ἄθη Β|16 δαΐ ἄθηὶ Βοάθῃ θυ ϑομαὶθ βἰὐύκί βγῶ δαΐ 
ἄθτα ΤΏγομΘ 485 ϑοθρίεσ. ππᾶ θἴπθη ΒΙυχηθηβύθησθι ἴῃ ἀοΥ πκθη Ηδπᾶ 
πα τϑιοηὺ ἀθῖη ΜΟΥ ἴῆτη βίθῃβπάθη Ῥχγοϊηθίμθιβ α16 Νοκύδυβομδ!θ Ζαμῃ 
ΖΘΊΘηθη, ἀδ585 ΟΥΓ ΠῸΠΙΘἢν ΤΠ6 1} μα 06 8ῃ ἄθπι Μ8}16 ἀον Οδίξου. Ῥυουηθ- 
ΤΠ θυΒ, τηΐϊῦ βοῃῦπθοιη Βαγτὺ πἀπᾶ γ ]θηὰ ϑ γπμδδι, ὑγᾶρι ἀθη ΤΥΘΌΒΚΥΘΗΖ 
δαΐ ἄθτη Ηδαρίθ ππὰ μϑ]ῦ οἷη ϑοθρίθυ ἴῃ ἀθὺ Ηθομΐθῃ, ψθ] ομ65 ἄραι ϑοθρύθυ 
αἀ6ν Ηθγὰ ψο]!κοτησηθη σΊΘΙο ἢ δύ. 

ἘἜΡΕῚ Τὴοὺ Νοίϊζ 68. ὅ9Π01. χὰἔ ΑὐἹβύϊθβ νο]. ΠΠ ρ. 801, 117 οᾶ. Ὠ1ηα, 
Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ 

; πολλοῖς γάρ ἐστι κέρδος ἡ σιγὴ βροτῶν 
Βοποὶηῦ δἴπμθ δι ομΒ] πα ηρ σὰ αγαπαθ δὰ ἰἰθρθη. ΥρΊ. Καγκίμοβ ἔτ. 8 

. Ο21 Ν. πολλοῖς γὰρ ἀνϑρώποισι φάρμακον κακῶν σιγή, μάλιστα δ᾽ 
ἐστὶ σώφρονος τρύπου. 

{) Εὰτ αἴθ ΑἸ μσαηρ 465 Προμηϑεὺς λυόμενος, χὸ αἴθ [ιὔδβαπῃρ' 
γοῖη ΕΘ]βθὴ ἀθη ΟΘὈΥΔΟΙ ΟἰΠΘῚ ΕἸἾσΌΥ ΔΌΒΒΟΒ]ΟΒΒ ἀπ 416 ιδαδύϊοιι θη 
ὉΠ θΥ65 Κοβύϊηι ἀ65 Ρσοσηθίμπθαβ [ογαθυῦθ, πγθ]ομθ5 α16 ΕὈΙΡ θη ΘΓ πΘΌΘη 

ῳ) Ἔ 

Ξε Ξε ν Ξοὺς στε ξΕΟ 

ἔσει 

ἜΚ ΣΙ Σ᾽» 

ῥα απυυβκῶν ἑῦπαι, κεσ ὥς ι τνσ ἐυκσος- τοῦς δεσεο 

το ἐηῶνν, μι  μ σ σασιιασδοσιρδ 



90 ΕΙΝΙΕΙΤΟΝα. 

ὙΘΙΔΘΩ ππα ὑπ ἀ6᾽ Ὑ οΥβίθ πη, ἀδ55 ΟΟΥ σοίγασθηθ ἀον (ἀοὐΐ 
Ῥγοιηθίμθαβ 561, Κϑίπθη Ἐππίγασ σὰ ἔπππ, ᾶϑϑῦ ἀθὺ Π1ΟΠΌΘΥ Ζυγοὶ 
τηϑομίσε (ὐδϑία! θη ἀδΥ 8 ΒΟ ΒΊΘρρεπ. -- 16 ΒΟ ]θ πη. ψογάθῃ 
ὉΠΤΟΥ Ζ0ΘῚ ΠΟΠΘΌΒΡΙΘΙΕΥ 50 γϑυΐῃθ. ἀδ85 ἋΟΟΥ ουβίθ ϑομδαυ- 
ΒΡΙ6]6γῦ (πρωταγωνιστής) α16 ΠΟ]]6Π ἀ65 Ἡδρμδοβίοβ (γ9]. Απτ. 
Ζὰῃ 81) υπᾶ Ργομηθίμθαβ, (6υ ζυγοῖί (δευτεραγωνιστής) ἀ18 
Ἃἀ65 Κυαΐοβ, ἀθβ. ΟΚθδηοβ, ἀοὺ ἴο, ἃὯ(θ5 Ἠθυπηθβ {ἰθθυπιτητηΐ. 
ΑΘΒΟΒΎ 5. νγ8 1 ΠϑΤ ΠΟ ἢ ἄδτπα]5 ΠΟΘᾺ Ὧι 6 Βββογβηκαπρ σε- 
Ῥυπάθπ, ὑθῖομθ οὐϑὺ ἀυγοῦ ΒΟΡΠΟΚΙΘβ᾽ ἘΠπῆσθ8 δαΐσθῃοθθη 
ὙΓΌΓΘ, αἀδδ5 οὐ [ΙΟΠΤΟΙ ΠῸΓ ΖΘΙ ΘΟΠΘΌΒΡΙΘΙΘΥ Ζὰπ ΕΠΗ- 
βύθαΙ υθ ἄθυ ἢ Ο]]6π γομὰ ἰαδίθ θυ μ16]} πα ἀθββῆα] ἃθο ἢ ηὰτ 
ΖΥΥ6Ι ῬΘΥΒΟΗΘΙ Ζὰ ΟἸΘΙΟΠ ον Ζε1 δα ἀον ΒάΠηδ τϑαθπα δἰ ΓΘ ἢ 
ἀυτῆζο, 1656 Βθβομυθβηκυηρ δῦ 1Π ὈΠΒΘΥΘΙῚ Θὑο ΚΘ ΒΘΗΥ σγου- 
ὑπ] πα! Ῥοηὐχὺῃ: ἀ1θ Οθοπόιηῖθ γουϊαηρὺ 685 ΞΟΠ σθΊσθα 465 
Ῥτοχπθίμθαβ 1πΔ ῬΤΟΪορΘ Ὀ15 συτη ΑὈἰτθίθπ ἀ65 Ἠθρμδθβίοβ ; 65 ᾿ἰβϑύ 
Δ ΌΘΙ ΔΌΒΒΟΥΥ ἀθ 10} ΟΠ γα Κίθυ βθβο ὑπαὶ τ το πα, σσθηπη Ρτο- 
τηθύμθαβ ἀπΐοῦ ἀθη βου Πομϑίθη. 8 ]6η ΚΙ 6 ἢ Πιαυΐ 4685 
ΘΟΒΙΊΘΥΖΘΒ γ01 510}: οἹὈῦ, (Β!. 56Π0]. Ζὰ 450 σιωπῶσι γὰρ παρὰ 
ποιηταῖς τὰ πρόσωπα ἢ δι᾽ αὐϑαδίαν, ὡς ̓ Δχιλλεὺς ἕν τοῖς 
Φρυξὶ Σοφοκλέους Γγ] ΘΙ] Θ ΒΥ «Αἰσχύλου ἢ διὰ συμφορὰν ὡς ἡ 
Νιόβη παρ᾽ Αἰσχύλῳ ῆ διὰ περίσκεψιν ὡς ὁ Ζεὺς παρὰ τῷ 
ποιητῇ [Π]. 1, 611] πρὸς τὴν τῆς Θέτιδος αἴτησιν). Νὶΐ 81 
ὑγιυὺ Ἡδρμδθβίοϑ 80 (τα. 416 Αππη|.)}, σϑμγομα Κυαΐοβ ποοῖ 
ΘΙΠ6. Ῥᾶββθηαθ Θέναΐγοάθ μ81{. Πδααγοὴ σϑσιηπῦ (ΘΓ ϑομδα- 
ΒΡΙΘΙΕΥ (05 Ηρρμδθβίοβ, ΘΙ ΠΟΥ 5100} ]οἢῦ ππιακ]βι θη 
Ῥχδυομύ, Ζεῦ ἀτπὰ ΒΙπίου α16 ΕἸΡῸΣ ἀ65 Ῥγογηθίμθιβ ΒΙπΐΘ ἀοΥ 
ΘΟΘΠΘη γα Πα (61Π6Π)Ὶ) ΠΌ]ΖΘΙΠΘ. Ὑ ΘΥΒΟΠΪαρ ΥΟΥ αογ Βάμπθη- 
ΤΔ ΘΓ) 1π 416 σϑῃδηισα 6] πο σὰ ΚΟΠΊΠΊ6η. Ίβοηθη ἀθῃ 
ΞΘΘΠΘη 465 Κυδῖοβ, 495 ΟΚΘδΠΟ5, “Δ6ν Ιο ἀπὰ 65 Ηδυπιθβ ΠΠΘσθ ἢ 
ἸΠΏΠΊΘΙ ἰθηροῦθ Ῥδυίθθη, 50 ἄαθ5 ἄδ᾽ ζυγοῖξβ ΟΠ ΔΌΒΡΙΘΙΘΙ ἃ5- 
ΤΠ 6 ππα 416 Π6.6 Ὁπηΐαββοπθ (ὐοβ πη] ΘΓ Πρ ὙΟΥΠ ΘΗ ΠΊΘ ΚΘΠΠ. 
πὸ πιοπῦ ἀπρᾶββοπᾶθ Βριμθυκαμρς ὌΡΘΡΟΥ 616 ῬΘΥΒΟΠΘη (65 
ΛΘΒΟΠγ]ὰΒ σοῦ ἀα5 1ῃ ον Νίβαϊο. Ἠδμαβομυτς βίθῃθπάθ ΟἸζαΐ 
Σ δῦ Τὴ μουσικῆς ἱστορίας““: ταύτῃ καὶ ἄριστος εἰς τραγῳδίαν 
“ἰσχύλος κρίνεται, ὅτι εἰσάγει πρόσωπα μεγάλα καὶ ἀξιόχρεα. 
καί τινὲς ἤδη τῶν τραγῳδιῶν αὐτῷ διὰ μόνων οἰχονομοῦνται 
ϑεῶν καϑάπερ οἱ ΤΙρομηϑεῖς" τὰ γὰρ δράματα συμπληφοῦσιν 
οἱ πρεσβύτατοι τῶν ϑεῶν. καὶ ἔστι τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ 
τῆς ὀρχήστρας (416 ἀαΐ ἄδηι λογεῖον δα ΐγθύθπ θα ῬΘΥΒΟΠΘΠ 
πὰ αἋ16 ΟΠΟΥΘ) ϑεῖα πάντα πρόσωπα. ἴ)ο0} Πδηαθ]η [πὶ 
Ῥγάπηα, ὈΘΟΤ ΘΙ ΠΠΟΠΘΥ ὟΥ δἰβθ 616 σοἐθΠοηθ. ῬΘΥΒΟΠΘη σᾺΠΖ ΠΔΘΝ 
ἄρτια Οἰδβθίζθη ἄδὺ πιβηβομ Πομθη Ναξαῦ, 

Ῥοΐῃ ἜΤΕΙ ταιβϑίθ ἴῃ θη ὑποσκήνιον δΥ ΒΟΠ ΒΡ ΘΙΟΥ βο] δῦ 8 
ἅϊ6 Β[6116 ἅδγ μδιζθυπθῃ ΕἸΡῸΣ σοργδομὺ ψογάθη. --- ᾿)8858 Ῥγομηθὕμ 618 
τὰ Πρ. δεσμώτης ἀυτοῖ οἷπ ΒΔ γογρσϑβίθ! πογᾶθ, μα ὙΥ ΘΊΟΚοσ ΤῊ]. 
5. 80 Ροιμουκύ. Ὑρ]. α. Ηθυιπδπη οραβο. ΠΡ. 1460, Ο. ΕΥὙ. Ηδυτηδηη αθ6 
αἰβύσιθ. ῬΘΥΒΌΙ. Ρ. 60. 
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ὕδθου ἀθὰ ομδιυριαίς ἀον Ἠδπάϊππηρ τπϑομῦ ἀ6Ὶ ὅ6Π0]. χὰ 
11 ἀ16 τἹἱομέρα Βοιπουαησ: ἰστέον ὅτι οὐ κατὰ τὸν χοινὸν 
λόγον ἐν τῷ Καυκάσῳ φησὶ δεδέσϑαι τὸν Πρυμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς 
τοῖς Εὐρωπαίοις τέρμασι τοῦ ὠκεανοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν 
Ἰὼ λεγομένων ἐστὶ συμβαλεῖν. [)ογ ὅοπμο]. παὺ αἰθὸ δὰβ (60 
ἘΠ] πο σὸμ ἀ6η [τΥβα]θη Ἃ6Υ ἴο πϑιηθηί]ο 815 119 πρὶν 
ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς (Ὑ651]. 416 Απτη.} ἀ6π ΟΠ] 85 
ΘθΖορθη, ὙΘΙΟΠΘη. ἃιΟἢ ὙἹΓ ἀαΥαΒ. ΖΙΘΊΘΙ Τη 556η, 885 [0, 
ὙΘΠΠ 516 γ0 ῬΤΟΙΠΘ 65 τγθρ ουϑῦ Π80}} νγϑιύθυ ΥΥ ἃ Π θυ τηρ᾽ ΖΌΤΩ 
Καυκαβὰβ σοϊαποὺ, πιο σοι Καυκαϑαβ δαβο ΘΠ ΡΘΠ 5611 8 ΠΠ, 
Ἃ655. 4150 ἀοὺ Καικαβὰβ ποῦ 8415 ἀν ϑομααρ]αῦχ ἀον Ἠδπα]ππσ 
Ὀοἰταομ θοῦ δῦ. 1016 ΤΥΔΡΊΚΟΥΙ ρῆθρσθῃ, ὑπ ἀογ Ῥηδηΐαβιθ ἀοΥ 
Δαβομδαθυ οἰ πθη ΑΠΠ αἰ βραῃκὺ σὰ ὈΙθίθη, 46η ΘΟμααρ]αὺΖ σ]θι ἢ 
1π|Δ Απΐϑπρ' ΠϑΠΘΙ Ζὰ ΚΟΠΠΖΘΙΘΉΠΘΗ. ΒΒ ᾿Ιδὺ ΔΌΘΥ 1Π ἸΠΒΘΥΘΙΠ 
ϑύΐοκθ πιο γοπὶ δυϊζαβιιβ 416 θα 8, βΒοπ θ ἢ ὙῸΠ ΘΙΠΘΥ 66 ῃ 
ΤηΘ ΒΟ ΠΘΏ]ΘοΥθα (Θσθμα, ψγ6 ] 0 ΠηΠ6. ἴθυη ᾿τὰ ογύμθηϊαπαθ ]]ϑοΐ, 
ὅτη ἤδπαάθ ϑογύμιθηβ (1117), σθοθθ π80} ἀδηη]Π ρον Δπ- 
Βοπδῦαηρ ἀθη Νογάθῃ ἀον ᾿χὰθ νοῖι Ῥοπίαβ 15 Ζατη ΟοΘδΠ 
ατηΐαδθίθ (γρ]. σὰ 801), ἴθ ὅσ Νἅπθ ἀἋθ5 Μϑοῖοβ (518), 
50 αἀἀ85 ῬτΤοσηθύμθιιβ σὸν Ἃ6Γ ἨΌΠ6 5θῖπθβ ΒΘ ]86η5 616 ΑἸβϑιομῦ 
φαΐ 416 ὈΠΠΚΘμά6 Ὑαββουἤθομθ μοῦ (90, 1088). Αὐὖ ἄδῃ 
06.811 ἀον Ηδηητηθυβο]ᾶρσθ 61 ἄθη ΑἸΒΟΠπηΙθάθη ἀ65. Ῥγοτηο- 
ὑπο Κουητηθη 6416 ΠΤ ΟΠοΥ 465 ΟἸκθμοθ. ΠΟΙΟῚ; 16π65 Μϑου ἰϑὺ 
1580 (6 Οὐοθαπ, πιομὺ ον Ροπίιϑ οὐθυ 416 Μξοϊβ: Ζαάθιῃ 
Κοιητηῦ ἴο, τ γθπα 5186 γορ Ῥγοιηθίμθιβ ἔογὺ ὈβΌΠ0 ἢ 510 ἢ. τγθη- 
ἀθμα οἼθιοη. ἂπὶ ϑἰγαπαᾶθ οπμθ5 Μίθεσθβ υγϑι θυρθη θη 50]] (7112), 

᾿ς ΘΥδὺ π8ὸ ἰδῆ] ΠῚ Θμ, ΠϑΟΠάθ] 5186 σοη Καικαβιβ 85 
Βα Ποπ6 Πιοηΐαπρ ΘΒ ΠΟΙΏΠΊΘΙ, Ζατη (ἸΠΩΠΙΘΙἼΒΟΠΘη ΒΟΒΡΟΙῚΒ 
(129). [)6Ὺ ϑομδαρ!αὺς ον Ἠδπα]υπρ δῦ ἀμ π8 0 ἢ ΘΠ 8 ΥϑΠΠ6, 
ἔθ βῖσθ, ὅ46 ἀθροπαὰ τι πᾶ ἀον ὟΥ 6] 0“ ἴτὴ Νογάθῃ βου 165 
1π αὐ Νἔπο 4θ5 Οοθδπβ, ὑπ τγῖθ ἀοΥ ΠΙΟμἐοσ νοπ ἀοΥ [Π6Ρθου- 
ἸΙϑἔθστι πο Ὡρυγθιομοπα 16 Ζεῦ ἀ6Γ ἰγαΐθ 15 2 078ὶ ΦὙΎΟΒΒΘ 
Ἐοομθη φσούμϑι] πα, τὰ ἀθη Πδῆτηθη ΕἾ Ζυγοὶ ΟἰΘιη8 46 Ζὰ 
ΘΘΥΙΠΠΘΗ, 80 ἢδὺ Θ᾽ 8ΠΟΝ ΖῸΥ ΡαΒΒΘπ θη ΑἸ ΥΘΟ 5] αηρ ΑΘΥ 
ΟΘΠΘΥΪΘ ΖυΘὶ ϑοΠαιρ] σα ἀοὺ ὐγαΐθ ἈΠ ΠΟΙηΤη8η (8. ἀπέθη 
ΠΙ|. Ενασιη. ἀθβ Πρ. λυόμενος 28). Υ6 ἀ16 δίχα δ1ὶ 
Καυκαβθὰβ ἀυτοῃ ἦ85 Β ΒΟΠΘΙη6 ἢ 465 ΑΔἀ]ῈΥ5. γϑυβοηξ! πῖτα, 
80 ᾿ἰδὺ ἀ6Υ ΕἸΠΟΥΟΙ ἋΟΥ δυβίθῃ Βεβίγαϊθπσ ἀσγο] 416 σἕησ- 
᾿Ἰομ6. ὙΘυ] ββοπηθιῦ πὰ ΑὈΡΘΒΟΒΙ θη μδῦ σοὰ ἀοΥ ὟΥ ΕἸΣ ρο- 
βίοισογί. ἢ 

[016 ϑεπθυῖθ 5.611} δἷπθ ἔθ]βϑὶρθ Απῃόη8 ταῦ δἰποὺ ΘΟΒΙπομὺ 

Ὦ ὙΘμη. τηᾶῃ τηϊῦ θη Απβάσιοκ 2 ἄβροτον εἰς ἐρημέαν ἀϊθ6 
ΘΟ] ἀθυαηρ ΞΡ. ῬΏ1]. 2 βροτοῖς ἄστιπτος οὐδ᾽ οἰκουμένη φιιϑαχηχμηθῃ- 
δᾶ], σσοσϑη (6Υ Ξ6Π0]. θυ πηθυῦ, 50 Κϑῆμ τηδ ψΘυτα αὔθ, 4885 ΒΟΡΒΟΚΙΘΒ 
ἀα8 γῸΠ 1, Θββϑίπρ ΠΟΥγΟΥσΌΠΟΌΘπ6. Ὀθαθαίβαιηθ Μοιηθπῦὺ σϑμ 2] ΟἤοΥ Ὑοτ- 
τ ΗΝ πα ΕἸηβαιηκοὶῦ 465 ῬμΠ]οκίθίθβ θη Ῥγοτὴ. 468 ΑΘβοθυ]ὰβ 
γοσγαδηκί. 
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(φάραγξ) γογ. [)΄1Ά6 τϑομίβ Ῥϑυϊακίθ χειρὺ 488 Μϑθι, ἀ16 116 
δἰ π6 υγἰβίβ, σθὈΙΓρΊσ 6 ἀθρθπά, ν]θ] ] 61οὐ σοι (ἸΘΒΒΌΒΟΠμθη ἀπίου- 
Ῥγοομθη (89). [016 ΕἸΡῸΓ 465 Ῥχγοιηθίμθιβ Ὀ]61ῦ, Ἡϑομ θη 
516. 1ῃ Δα ΓΘ μ θυ  θ!] ηρ᾽ ΔΗ ρ Πρ] δῦ, βίδυυ πα θθυσθσιηρε- 
1905 δῖ ΕἜὉ]56}) ξΠρΡῸΗ (ΥΡ]. χὰ 81). ομδυρ]αῖςζ πα ὅ6- 
ποΥῖθ, Κοβύϊμη ὑπ Μαβῖθ σορ Κγαΐοβ ὑπα Β1ὰ (18 ὅμοια 
μορφῇ γλῶσσα σου γηρύεται), 416 οῃτηϊθἀθυγουκζσθαρα ἀπά 
ΘΙΒΘΙ 6 ΚΙΔΙΠΤΊΘΥ πα ΠΙΠΡΘ, τι ἀἄθπθη Ηδρηββίος. δαξεγι, 
416 Ηδιημηθυβοη]ᾶρθ, ἀ16 Αγ, σὶρ 416 ΟΚθβϑηιάθη δυΐ ΕἸᾶσοΙ- 
γασΘη ΠΘΥΘΙΠΆΠΤο, ΟἸκθᾶποβ. δαΐ θπθηὶ ΕἸ ἄρ Ιτοββθ ἤουϑη- 
γοιθὺ, 416 τα 5 Πρὸ σϑῃοσηΐζθ [ὼ 716 61 φϑβοῃθαοηίοθ ἀπά 
σομούχίοβ ὙΥ1Δ δαΐ α16 ἔδίβῖισθα ΗἨὅ 8 βρυϊηρί, 81165 ἀδβ τιῖγκὺ 
ΖΒΘΙΏΙΠ6η. 485 ΟΠ ΘΌΘΥΠΟΠ6. ἀπα Εἰηἰβθύζ! 9 ῃ 86. ἀθν Ηδπά]απρ' σὰ 
βύθισουμ, ἀθη ἘΠπάγιιοῖς ἀοΥ Ὑ ΘΥ] ββθη Ποῦ ἀπὰ ἀδ5 ΜΙη]οΙα ζὰ 
οὐμόμθη, 4α8 Οδηινῃ 465 ΖυβοΠδιθυβ 1ῃ μρβέΠ0Π6 Ξραηπαηρ, 
ἀπα Βατομύ σὰ νοϑυβθύζοῃ. ὅ) 

Ν. ὕσροσ ἅϊθ Ζοὶΐ ἅἄθσ ΑὈΐδββυῃρ. 

ΠΘΥ δἰηχίρθ ἄμπββεσ Αμπαἰβραμκὺ ἐγ ἀ16 Βοβϑετητηθηρ, 
ἄἀεγ Αὐΐαθβαμρδζοιῦ ἀὯ685. τοι. Πορὺ ἴῃ Ἃἀ6Υ Βθζιθῆπησ γοῃ 
801---809 δα ἄθη Αὐβργθοι ἀ65 Αϑίμπα Ὁ]. 15, 2 (419,8). 85 
ἀογ Ῥγοιη. πῖοηῦ σὰ ἀ6η. ᾿ούζίθῃ Ὑγθυκθη 465 1)1Οηθιβ σϑμοσί, 
Κα Τη8 ΒΟΒ]16556η. 85 ΟΛΟΥ Θ]]Θη ΠΠἼΒΟΠ6. ΕΥ̓ ΘΡΥΆΘΠΘ, ἃ 
ἀογ ἘΠ Ομ μοι ἀ6Υ ΘΒ ΚΟΠΟΙΉΙΘ, ἀ61 ΒΘβομυϑηκαπρ' δα χυνοὶ 
ΘΟΒΔΌΒΡΙΘΙΟΥ,, ΘΠ 6 ]Π1Ο δοἢ δὰ8 ἄθιῃ [Ππηβίαπαθ, ἀδβθ5 ἴπ ἀδὺ 
ΟΜ] ἀθσαπρ 465 Αὐ]ὰβ απα ΤΎΡΠΟΙ, ἴῃ (6. ϑοθπθ ἀθὺ ἴο ὑπὰ 
Ὧθ5. Ηρυδκὶοθ ἄθα 5ἰο ΠΟΘ ἀπα ΠΘΟΘ ΒΞ ΟΠ] ΟΠΘη ΤΙ ηΐθυθϑβθ 
οἷπ θοάθαξθμαοι Ξριθιγααπι σοί δύ. Απ᾿ ἀ61 ἃπάθυθη ϑ'θ1θ 
ἰθὺ ἀοὺ ΑΠΠΘΗΠ6. ΘἸΠΟῚ 5881 {τποη ΑἸ αδβαπρβζοι 416 Β6- 
οὈδομέμπρ' οπίρθοθῃ, ἀ888 416 τηθίγβοθ ΟΟΠΙΡΟβ οι. (61 π16]1- 
Β0ῃ6η Ραχίθομ, ἄδὺ [Ππηΐηρ ἀον ΟΠπογρθβέμρα ΓΣ 510}, ἀδ5 
ὙοΥ ΒΒ] 155 ἀουβ 6 Ζ.πὶ ΙΔ] ΟρΊΒοΠ θη 6116, ἀἀ5 Ὗ ΟΥΚΟΠΊ θη 
εἰποβ Βάμποπβοϊο (ἀπὸ σκηνῆς). ΟΕΩΥ ΟΠΔΙαΚίΟΙ ἀογ Μοίχα 
ΘΙΠΟΥ βρβίθσθῃ ΕἸΡΟΟμθ (6. {παρίβομθη Καπδὺ ΔηΖαρ  ὨΌΥΘη 
βομοιηὐ. Ὁ) ΠΟ Καππ ἀ1656 ὙΠ Θῃπηαπρ, Π]ΟΠὺ ὈΘυγΘΙ561, 

Ἂ) Νημὴῦ τη Ζὰ θη Δηρθίσέθη Νοιηθηΐθη πο α6 Ευχῇ ] ὰπρ' 
γοη ἄρῃ ΑὈθηΐθαθσῃ ἀου 1ο, 80 Ὀθρτοιῦ τηδῃ, ψυπι Αὐϊδύοίθθβ Ῥορῦ. 18. 
1456. ἄθη Προμηϑεύς πορϑῦ θη Φορκέδες 818 ΒΘΙΒΡΙΘΙῚ ἔν ἀ88 τερα- 
τῶδες Δ τύ. 

Ἐ5) Ὑρ]. Π᾿. ὟΥ δβίρμαδι, αὐ θομίβομθ Μϑίυκ. 1808. ν. ΧΩΝΤΙ ἃ, ῬτγοΙθρο- 
τηθπδ, ὃ. 8, 8.0} 5. 191, ἢν. Ἐπρϑ] δ πη ῬΏ1]Ο]. ΧΧΎΠΙ 5, 786. 4. ΟΌΘγαῖοκ 
76η. Τί. 1816 Αὐτῷ. 880 πἰτηπιῦ Ὡ80}} ὟΥ δβύρῃαὶ ὈῬθβϑοηᾶθυβ ππΐου Ἡ]η νγ 5 
δα ἄρῃ ΘΟ σδαοη 468 ὙΥουίθβ σοφιστής 944 ἃ, (88 ϑύο!ς 861 1πὶ 420 γὸπ 
ἄθιι βοῦπθ 468 Αθβοῦγαβ ΒΌΡΠοτῖοπ (δῖα. ἃ. ΥΥ. ἃ. Θαϊηῦ. ΧΟ 1, 66) 
Ζαη τοῖς οἴποὺ πϑιθη ΑΟΥΠΙγαπρ ἀπιρϑαυθοιῦθὺ σσοσάθῃ. --- ἢν. ΕΥβύθυ 
46. αἰϊγδοῦϊομβ αϑὰ ΔΘΒΟΏΥ]16ο. Ὑ τδθβὶ. 1806 Ρ. 44 τηϑομΐ δ ἄθῃ (6- 
ὈγϑαΟΝ δου 8. σ. Δὐϊγδούομ Ὀθὶπη Βδ]αίϊν 446, 908, 984 Γὰγ αἴθ βρδθ 
ΑΡέδββυηρβζοῖῦ σοϊθθηα. ΙΟἢ ταὰ88 ὑγούς ἀθν Εἰηγθᾶθ Εδυβύθυβ (0. 117) ἱπ 
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ἀδ85 ἅδον Ῥγοπι. ζὰ ἄθη βρϑίθδίθῃ δ ϊϊοκθπ ἀ4θ5 [1 θυβ 
Ζὰ ΥΘΟΉΠΘΙ 561, ἀα τ ἀοΥ Ἡδαρίβδομθ π]ο ὖβ ἃ μα 6 1.688 ἀΔΥδιΒ 
Γο]σύ, 4]5 ἀδ55. (6 Ῥυόμι. ΘΌΘΠ80 ἀγοι αἴ ΕΌΥ τ Μγ18 ἀαγο} ἀθῃ 
Τη Πα] οἰ χὶρ' πίθου 4θῃ γθαΙρθη. οὐ πα] ἔθπθπ ϑ οκθη 465 Α Θβοηγ- 
1ὰ5 ἀδβίθῃν ἀπ [ἢ 56 1Π 61 ΕΠΘΘΗΗ τ] ἢ]κοὴῦ ΘΌΘμ80 σαὖ ΘΙΠΘΥ 
ἐγ ΠΘΥΘ. 8415. ποὺ οδηΖ ϑρᾶϊοῃ ΤΗδ ρΊτοιῦ ἀ85. 1)1οῃ θυβ ἃ ηρθ- 
Πῦγθη Κῶππ. ὅ0 συϑυ δ] 510}. 416 ΟΠουραγῦ8. Ζαπὶ αἸα] ΟΡΊΒΟΠ ΘΗ 
ΤΉ6116 ἴῃ ἄθη ΞΌΡΡΙ. Ῥϑυβ. ϑδαρὺ. ἀυγοῃβομ 10}. ψ16 1 : 2, 
1π ἀδγ Ογθϑίϊθ τῖθ 1 : 8, ἀαρβσθῃ ἴπὰ ῬΥΌΠΙ. Μ18 1: {, ΠιϑμρΈΓΘ 
ΟΠογρθβὅηρθ γᾶ θη ΠΙΘῚ ΠΙΟΠῦ σϑοιρηρὺ, ἀἃ ῬΥΟΠ ΘΠ Θ 8. ἹΠΊΠΊΘΙ 
δα ἄογ Βάμπηθ δηνγθϑοπα δῦ. [1)85 ϑοινγθιρθη ἀ65 ΡΥΟΠΙΘ 6 ι5 
ὙΒΏΤΘΠα ΘἰπΠ65 ᾿ἄπρθυθηῃ ΟἸΠουρθβαηροβ τὰ 490 ἢ. οΙρθπ5 
τηο νου. [16 {τ 416 Τα κ]θιάππρ 465. ψυγθιύθη ΟΠ Δ ΒΡΙΘΙΘΥΒ 
ποίμσα Ζεῦ ψιγὰ 186άθϑιηδὶ 1ῃ δἰ θυ 1] ΟΠ Υ  οῖβθ ἀπγο 
Θἷπθ ἰἄπρογο {Ππηἰουγθάθηρ συ ]βομ θη Ῥτοιηθίμθαβ ἀπὰ ἀ6πὶ ΟΠοΥ- 
ΓΉγΟΥ σϑσόμπθη (199, 4906, 907). [)ὲΓ Ῥγοσι. παῦ σοῃ 8]16ῃ 
δυΐοκθοη 465 Αθβοθυ]αβ 416 τηθϑιβίθῃ Απδρᾶβίθ 1Π| δὐβίθῃ ΕἾ586 
Ὧ65 Τυϊηθίουβ (12 γὸπ 80, γθηη πῖδῃ α16 ΒΠΡΘηΠδΙηθπ π] οὐ 
τη χβ}}}] 0, γΩ]}]. σὰ 6), ΔΌΘΙ ποο Κοίπθη Απδρεδὺ γῸ} ΘΙ ΠΘΙη 
οὐδὺ ἀυτοῃ Ροβιύίοη ζυση Απερϑᾶϑὺ σουγούάθηθη ΤΥ ΥΔΟΠ 5. Ὑ718 
Ῥριβ. 849 ἑκατὸν δὶς κτέ; τὰ ἀρυισθη ᾿ἰδὺ 6 Βαὰ 465 Τυῖμηο- 
ἰθῖ5 5681 βουρίδ!ρ (γρ]. σὰ 2, 18, 116, 190); ἀον Τυῖγὰ- 
Οὔγβ τῷ [ἀηΐοη Εἶαθθ6 ἢπαθὺ 5160} ΠῸΣ δἰππηαὶ] (52), ψϑῃγοπά 
416 ΟἹ. 10, 4 (412) σορθῦθμθη ῬΘΙΒΘΙ ΠΙΘΥΠ. ὙΤΘΙ Θ Ρ ΘΠ (ΥὙΡῚ. 
ἀαβοι θοῦ 448, 402, γουπθῃι] 16} 501): ἀδΠΠ Τη188 ΠῚ8Π [ΠῚ 
Ῥγοτῖη. θἴπθη. ΘΎΌΒΒΘη 161] ἀογ Αὐἱόβαπρθη δα Πθομπαηρ' 465 
Πρ ΘυγΟὐθη ἀπ ὈΘβοπάθγθη ἰοθβ Ὀηρθη (γ9]. σὰ 716). 
ΒΟΙρΡΊΟΙ. χοιοὺ ἃπο ἀθν Βαὰ 465 Τυϊπιθίθιβ ΠῸΥ οἷπθ ἘΠ σϑη- 
ὑπ τ Ἰο κοῦ ἀ65 ὐΐζοικεοθ, νϑμγοθμα Γ᾽ ἀΟΥ ΑΠΠΒΉΙΗΘ ΘΙΠΘΙ͂ 
ἔγάπουθη Α ὈΓαββαπρβζοιῦ οἰ βθσοΙ 1ϑύ, ΠΘηη8 0} ΒΙπἀδγύ π]ο β 
Ζὰ ΘΙ ΘΠ, 6. ΒῬΙΌΠΊ. 561 1 ΘΙΠ6 7 ζ61ὺ σραϊοιύθυ ἀπα δαΐσο- 
ΓᾺησὺ τγουάθῃ, 1 ὑγΘ] ΟΠ. 16 ΕἸ ΠΟΥ απρ' ἃπ 46η Ζουβύυθ θη 
ΑἙΒΌγαΟἢ 468 Αθίπα ὩΟΘΠ ἔγἼΒ0 ἢ}. πγαῦ, 4180 πιθοῦ ΒΕ, ἸδηρΘ 
πϑοῖ Ὁ]. 15, 2 (419,8). 

ΟΡοχβ, 842 χιλιὰς μὲν ἦν ὧν ἦγε πλῆϑος σπῖθ ἴῃ δορί. 810 ὅσων ἴησιν 
(Ὑρ]. Ρ. 21) ἀϊθβθ Αὐἰῤγδούϊομ θυ κθηπθη. --- ΕΌΘΠ80 σϑηὶρ Οθυιομῦ μα θ6η 
αἴθ σοῦ ΕΒ, Μαγίϊη 48 γϑϑροῃβίοπίθυβ αἰ θυ} ἃραὰ Α, Β6ΓΟ]. 1867 ρΡ. Τ1 
γοΟΥσΘὈΥδοηΐοη ΟΥΐπαθ: ἀ16 ΕἸΠτηἸβομαπρ σορ [πὐθυ]θκύϊοπθη (142) ἀπά 

ΟἸγγίβομθη Μοίτω (11ὅ, 117) φυβομθη αἴθ Τυϊηθίθυ, 416 ϑῆρθυθ Υϑι- 
Ὀιπάππηρ ἀον Τυϊπηθίου (ἀσγοι ΟΟΠ] χη κὐϊοπθη ἃπὶ Επ46 465 ΘΟ Β65, ὑγ6] 086 
ἄθη [οϊσθμάθῃ ϑεΐς δηκηᾶρίθη (Ζ. Β. 61, 104, 2359, 8341 ἃ. 8.). αἷθ 
ΤΠ θυ Ὀυθομπηρ ἀθν ὈθΙάθη βρυθομθηάθη Ῥθύβοπθη ἄστοι θάθη ἦθ5 ΟΠΟΥΒ 
(Υ. 681, 698, 140, 182, 819). --- Α. Βομηηϊαῦ 46 οδθϑαγα ταθαΐδ ἰπ ΟΥ. ὑγίπη. 
ἰᾶται. ΒΟΩη 1805 Ρ. 19 Ὀδηηϊβδῦ, ψ) 611} ἀδ8 δ!θϑίθ δ ίοῖς αἴθ Ῥϑύβου αἷθ 
πηθἰβίθῃ ὕϑτβθ πδῦ, ὙΘΙΟΏΘ Μ1Ι6 πηΐθη 640 ἴῃ χυγοὶ ΗΒ] 6 ΖΘΥΓΆ]]ΘΗ, 
ἀδΔ8 ΑἸΘΥ πϑῸ ἢ θυ ΔΏΖΔΉΪ] ΒΟ] μου ΘΟ Β6 πα 5806110 ἄθη Ῥγοχη. χαϊξ ζυγϑὶ 
80] ἤθη ὙΘΥΒθη δῦ σ]θῖομ6 Καθ ταϊῦ ἄθη ϑορῦ. (Ο]. 78, 1), 6] 6 οἰπθῃ 
ΒΟἸΟΒΘη. ὙΟΥΒ δαξνγθίβοπ, (Αὐοῃ ἀογ Ῥγοτα, μα πὰῦ οἴπθῃ, ἄα 770 ἀϊθ 
Δϑπάθγαηρ γοὰ Πίπάοτγ! πἰομῦ 418 στ] ομξς σϑ]έθη Καημ.) 



οΑ4 ΕἸΝΠΕΙΤΟΧα. 

ΨΙ. Τυϊογδαύαγ. 

. Αὐβσαῦθπ: οὐχ 18092, ΒΙοιηῆθΙα 181232, Βοίῃθ 
881, ὙΥ. ΤΙπάοτῇ 1541, ΕῚχ 1849, ΒΟΒοθιμα πη 1844, 8. Ηϑτ- 
τηϑηπ 1852, Ηαχίαπρ 1869, Μοίπεῖκθ 1889. Ῥϑ]οΥ 1861:, Υγ6 
1864, ὙὟΥ. ΤΠ πιάουῇ μοδίδβ ΒΟΘΏΙΟΙ. 1869, Τ,. Βομπηάι 1870. 

ὃ, ΑἸΠΔΠαΙαΠρ8η. Ζα} Εἰ δβἐβἑθ! ! απρ ἅε5 Τοχίθβ: Ὁ. ΒΘΙΒΙΡῚΙ 
ΘΠ] ΘΠ ἀδἐ]0 68 ἢ Αθβοῖ, ῬΊΌΤη. ψ]Θάου Ὡρσδατχιοκὺ ἴῃ ἘΤΒΟΕΪ 5 
ΟΡαβο. 1 ». 918---9959, Βὺ. ὙγΊθβθῖου, Αἀγογβατία τ Α. Ῥε. τ. 
οὖ ΑὐἹβίορ 8 18 ἄυθθ ῬΒΠ])ο]ορίοα οὐ ἈΤΟΒΔΘΟ]ορίοδ. Οαὐὐθπσθη 
1849. Βομοθιηδπη, Ναμὐθθα ΔΗ τη ἀυθυβιοσπτη δα Α. ΡΥ. (1846) 
ἴη Οραβο. 1Π 81: 94.Ὀπ 6. ΚΊΘΏΙ, Αϑβοῦν]θα ὥρθο. 1. Παρὰ. 
Βαΐ. 1860. ὙΝΊΘΒΘΙ6Ρ ῬΊΗ]Ο]. ΙΧ Τιῦ-. 122, 50ῆθ6α88 οὐϊξοαθ ἴῃ 
Α. Ῥχ, ν. [πα,. Ἰϑοίδ. αοὐπηρ. δεβῦνν. 1800. 

9. ὕθρει α168 Ῥιοπιθεμθαβεασο: Ὑγ6ῖβκθ, Ῥγογηθίμθαβ ἀπά 
5615 ΜΙ γύπ θη Κυθῖβ. Ποῖρχὶρ 1842, ἘΠ, ν. Τιαυβδαϊχ, Ῥυοιηθέμθιβ. 
θὲγ Μγίμπυβ ἀπ βϑῖπθ Βαβάθαϊαμῃρ. θυ Ζθι 185 ἀἍΥ ὙΟΥ]. 
γγἄγζρθυτρ' 1849. Ῥγθ]16γ, ΟτΊθοι, ΝΜ γυπο]ορὶο 1800", 1. 11---τθ. 
Ζιηζονν, 416 Ῥχοτηθί μθιιββαρθ, Ρᾷαδαρ. Αὐτόν 1866 ὥ.. 641--- 688. 

4, ὕδρευ ἀ16 Πταπηδίασρίο: Α. ὙΥ. ν. ΘΟΠ]Θσο], Ὑ οὐ]θθαησθα 
ΡΟΣ αἀγδπηδθβοηθ Καπδί. 1 ὥ. 104. ΒΙ πηπου, αἷ6 [466 85 
ΘΟΒΙΟΙΚΒΩΙΒ πὶ ἄθη Τυαρ. 465 Α. Τιδῖρχὶρ 1814. Απᾶβδυοβ 5. ἴῃ 
ΘΟΠΟΘΙΠΔΠΠ 5 Αὐϑο., 5. 90 Εἰ --- Υγ6Ιοκου, 416 Αθβομυ ]θΊβ 8 
ΤΥΙΘΟΪΟΡῚΘ Ῥχοιπθίμθαβ ἃ. 5. ψ. αγπιϑίαας 1894. Νεοβμέγαρ, 
Εταπκέπε 1826, Θ᾽ . Ηούθδπμ, 46 Α. Ῥτοπι. βο]αΐο. 1828 (Οραβο. 
ΙΝ σ. δ). -- ἼΗΝ (Βυιθῦ δὰ Ὑ ΘΙ ο κου) ἴῃ ὙΥ 6] οκου 5 ΤΎΠΟΡῚΘ 
Ὁ. 92--Ο4, 4. Η. ΤΠΘορη. δομιηαῦ. ἀ6 Ῥτγομηθίμθο συἱμοῖο. 
Αὐρβθατο 1891. ΑἸΒ6]πὶ ΒΘαΘΥΌ8 ἢ, 46 ΡΥ. Α. ΘΟΠ51110 δίααθ 
1π 6016 (ΝΔΟΠρΡ6]. ΒομΥ θη Πούασβο. νυ. Ηρέθπου. Βυϑαηβοιν. 
ἐϑοθ νι ϑ  20) ΠΕ 5. λθβατς Ἐδζοπβίοη ἅ6. ΘΒ ΙμδΠΠΒΟΒΘα 
Αὐβραρα ἴῃ Ζοιίβοησ. ἢ. ἃ. ᾿ΑἸῤουίη. 1846. τ. 41. 6. Ηκ- 
τηϑῃπι, 46 Ῥγοιηθίπθο θβοθγθο. [ἡρβῖδθ 1845 (οραβο. ΥΠΙ|Ρ. 
144.-- 108). ΟΠοριηδηη, ὙἹπαϊ]οῖαθ [οΥἹΒ Αθβοῃ. ατυρῃ. 1840 
(Οριβο. ΠΠΠ| ρ. 96) ἀπαᾶ [{{606γ ἀθῃ ΡῬυγοιπθίπθαβ ἀθβ ἃ. (Απ 
Ηοὺτπ Ῥγοῖ, (ὐδθϑαῦ) ἴῃ Ζε βοηγ. Γ. ΑἸ. 1846 π᾿. 111 (Οραβα. 
ΠΙ 120). δοβα (Απὐπνονῦ δα Θομθτηδη πη. ΘΟΉΥΘΙθ6Π) δα, ἢ. 
119. 5. 899. Η. Κροκ, ἀδὺ ἐμθοϊορίβομα μα κίου ἀθ5 Ζθαβ ἴῃ 
Α. Ῥυ, ΘΙδοκδίαδε 1851. Μοτῖς Οδυτίθτθ, Ῥτοιηθίμθαβ. [)θυΐβοθ5 
Μύβοαμα 1886 Νυ. 14. ΒοοΙΠησοσ, Ποιαθπύμαμα ἀπά «Ππάθη- 
ἔμπα. Πορθηβθαγρ 1857 Ὁ. 209. Ὑ 6 ΙοΚου, Οτθομίβομβ αούου- 
Ιθῆγθ. Οαδύπμμηροη 1859,00. Π 5. 246, Ηριτη. Κορολϊν, ἀκδαθ- ἡ 
τ ]50Π6 Υ οὐἰγᾶρθ ἀπὰ Πιθάθῃ. 1. Ζύνιοα 1859. δ. 1 (ὈΘΒρυΌΘΠΘΠ 
γοῃ Κ. [Θμγβ ππ ἄθῃ ὕδμνρ. ᾧ. ΡΆΪΟΙ. 1859 5. 00). ϑομοθ- ἢ 
ΙΔ Πη., ΝΌΘΟΙ οἷα ουύ ἄρον. Α. Ῥυ. Ογθιΐβυγα!α 1869, (ὐδθβαν, ἢ 
ον Ῥγοιπθίμθιαβ ὅθ ἃ. Ζυγ Ββυῖβιοη ἀ6Γ ΒΎαρΘ ὮΡΘΥ 561Π6 
ἐμβο]ορΊβομθ Βϑάθαϊαμσ. Μαγθυγρ 1889. ὙΥ. ὙΙΒοθον, 606 γ 
α16 Ῥτγοτχηθυ μοαδβίγαρ 416 (65 ΑΘΒΘΕΣ]υΒ. Β6861 1869, Η. Κροκ, 
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Π)ὴ16 πϑιιθϑίθ [ὐθγαΐυυ ἄρον Α. Ρυ. 1π {9480}. {. ῬΠ1]Ο]. 1860 
Ὁ. 459. ΥΥ. Τουδ], [066 06γ ἀ65. Α. Ῥυ, α. Οτγοϑθ. ΤᾺΙηρθη 
1801. ὙΥ. Ματγοονιχ, 46 Α. Ῥτυοιηθίμθο. Ὠ ββοιάουε 1805. Β. 
ΘΙ ΒΒ] ΟἹ, Ζθυβ πὰ. α16 (ἀοὐμοιῦ 61 Α. [155 1867. ΤΊ. ΗΘΗΥῚ 
Μασ, ἰὼ Ῥτγουιόνμόϊιαθ. Εὐΐπαάθ σὰ. 1ὰ ρθηϑέθ οὖ ἰὼ βύγποίαυθ 
46 οοὐΐθ ἐγ] ΟΡ ἀ Ἔβοηγ16. Ῥαυῖβ 1871. Ῥαὰ] βομνγανΖ, 416 [)8γ- 
βίβ! αηρ ἴπ| ζθυβ 465 ΡῬγοιπθίμθιβ ὧἀθθ ἃ. ὅδ! ζυσβαθὶ 181. 
ΚΑῚ] ΕὟον, Αθβομυ]β- ϑέπαϊθη. Ομ παῦβθη 1810. Β΄. 386|- 
ΤΠΔΠΠ, 4(6 ΡῬτγομηθίηθο Αθβοῆνυ]θο. 1 οϑβαιι 1810. ΑἸΘΧΘΠΑΘΥ 
ΚΟΙΊΒΟΙ, ἄου Ῥυομηθίμθιβ 465. Α. χὰ γϑυβίθθη ἃπ5 61 ΕΠ θη- 
ὑπ τη] Β]τοιῦ βοῖποὺ Επηἰβίθππηρ. Βου]η 1810. Ῥαίπ, ἀὐπα 88 
ΒΌ1 165 ἰγαρΊα65 ατθοβ. 15 (1810) ρ. 260---80ῦ. 

ὃ. ὕδροι ϑομδαρ]αὺς πα ὥοαπουῖθ: Ροὺ. 05. Μϑυϑσ, Α. 
ΡΥ. ν᾿ αο 1η ἰοθο ΔΟῚ νἹάθαϊασ. Βοπῃ 1801. Βϑῖπ. ΒῸΌ585, 46 
Ἰοθο 1ῃ απὸ ΡΥοτη. ἃραα Αθβομυ απ γἱποὔμβ 510. Βοηπ 1802. -- 
Ο. Εν. Μάϊον. ἀ16 βοθηῖβοῆθ [)δυβίθ! ] ὰηρ 65 βοθυ ]θ Βο 6 ἢ 
Ρτοιηθίπθυβ. ϑίδαθ 1811. 

0. ὕδθθου ϑυπιτηθίυθ αἀ65 ΠΙΆ ]ορθ: Ο. ΒΊΡΌΘοΙς. χὰ Α6- 
ΒΟΒΎ ] 5 αὐΐθ πῃ τοι. Γἀθα]ὰ ΑἸ Υ1ὰ σου ροϑαθυύ. Βουπ 109, 
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ἈΤΣ ΧΩ ΘΩ͂ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 

ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΤΙΙᾺ 

ΚΡΑΤῸΣ (ΚΑῚ ΒΙΑ). 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΒΥΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΦΚΕΑΝΙΔΩΝ, 

ΦΚΈΕΛΝΟΣ. 

12 Ἡ ΙΝΑΧΟΥΎ. 

ἙΡΜΗΣ. 

ΥὙΠΟΘΕΣΙΣ. 

Προμηϑέως ἐν Σκυϑίᾳ δεδεμένου διὰ τὸ χεκλοφέναι τὸ τποῦρ 
πυνϑάνεται ᾿Ιὼ πλανωμένη ὅτι κατ᾽ “Αἴγυπτον γενομένη ἔκ τῆς ἔπα- 
φήσεως τοῦ Διὸς τέξεται τὸν Ἔπαφον. Ἑρμῆς δὲ παράγεται ἀπει- 
λῶν αὐτῷ κεραυνωϑήσεσϑαι. ἐὰν μὴ εἴπῃ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι τῷ 
Διί. πφοέλεγε γὰρ ὃ Προμηϑεὺς ὡς ἐξωσϑήσεται ὁ Ζεὺς τῆς ἀρχῆς 
ὑπό τινος οἰκείου υἱοῦ. τέλος δὲ βροντῆς γενομένης ἀφανὴς ὃ 77ρ0- 
μηϑεὺς γίνεται. 

Κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιία ἐν “παρεχβάσει παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κολ- 
χίσι; παρὰ δὲ Εὐριπίδῃ ὅλως οὐ κεῖται. ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος 
ὑπόκειται ἐν Σκυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος" ὃ δὲ χορὸς συνέστη- ὁ 
κεν ἐξ ᾿Ωκεανίδων νυμφῶν. τὸ δὲ χεφάλαιον αὐτοῦ ἐστι Προμη- 
ϑέως δέσις. 

Ἰστέον δὲ ὅτι οὐ κατὰ τὸν κοινὸν λόγον ἐν Καυκάσῳ φησὶ 
δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς τοῖς Εὐρωπαίοις μέρεσι τοῦ 
᾿Ωχεανοῦ. ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ᾿Ιὼ λεγομένων ἔξεστι συμβαλεῖν. 



ΠΡΟΜΗΘΒΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΠῊΣ. 

ΚΡΑΤῸΣ. 

Χχϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἤκομεν πέδον, 
Σικύϑην ἐς οἶμον. ἄβροτον εἰς ἐρημίαν. 

1-[,21 Ῥτοϊορσοβ: 1--δὸή ουβδἕθ 
Βοθπθ: Κυοΐοβ ἃ. ΒΙ8 ἄθη Ρτο- 
τηθύποιυβύγεσοπα, Ηρ πϑθβδῦοβ 
τηῖϊῦ ΟΠ πα] Θ ἀκ ΘΌρΡ ΘΗ 
ψΟΥΒΘΏΘΗ ὑγχούθῃ [1815 ϑαῇ. -- 
Χϑονὸς πέδον ἰδ αἸΟΒἐΘΥΊ5ο 6 ΤΠτὴ- 
ΒΟΠγ ΘΙ θαπρ' ἐν χϑόνα (εἰς τηλουρὸν 
χϑονα): ΘΌΡΡΙ]. 260 χώρας ᾿“πίας 
πέδον, 002 πέδον γὰς, ῬαγΒ. 488 
γῆς ᾿Αχαιίδος πέδον: τοῖῦ ἀοΥ σ]οὶ- 
οἤθη ΒοΖιθ!πηρ᾽ 68. Αα]οκίϊνβ δαΐ 
ἀδ5 Ζ0 {Ππβ ΟΠ θθηρ ΟἸΘΠΘμα 6 
Βαρδύωμθν,, ὙΘ]ΟΠ 65 τηϊῦ ἀθι ρθη. 

ΠῸΥ ὄϊποη ΒΘΡΥ ὈΠ8460, ππύθῃ 
91, 110, 828, ϑορῦ. 804 ποῖον δ᾽ 
ἀμείψεσθε γαίας πέδον, Ἐατη. 392 
χώρας ἐν τόποις Λιβυστικοῖς, Ὁ ΘῈ 
δρά. 936 ματρῷον ἀγνισμα κύριον 
φόνου. 118 πρωτοκτόνοισι προστρο- 
παῖς ᾿Ιξίονος. --- Μὶν μὲν -- σοὶ 
δὲ (8) νψιγὰ ἀδϑὺ ογϑίθ ἘΠΡΉΘΙΙ 4685 
Αὐΐγασβ, Ῥγοχηθίμθαβ ἂῃ Οτῦ ἃ. 
506116. Ζὰ ϑβομαϊοη (ἥκομεν ,,Ὧ8 
51πη4 Ὑ1ΓῚ, ,»ὙΣ 51η6 δ] Ζ16]6““ νρ]. 
12), ἄθῃη ψυγθιΐθη, ἀθὺ Ααΐσαθο 
(65 Ἠδρ)βδίοϑ, σορσθη θουρθβίθ!ϊε. -- 
τηλουρός: ἀἴθθοη Αοοθπῦ σοὺ δ8- 
αὐτο 0}. ἀρὺ Οὐδ τη ΌΚΘΥ Αγοᾶ- 
αἴὰ5 περὶ τόνων Ῥ. 18, ὁ ἃη. Ἀδγ- 
Π8 ΘΟ ἢ δῦ τηλουρός 00 τηλοῦ Μ|60 
πονηρός ν0ὴ πόνος σϑὈϊ ἀοὺ. Αὐ- 
ἄδγθ Ἰθῥθηῃ δ8 Ὑγοτῦ νοὴῃ τῆλε α. 
ὅρος (οὖρος) - Οὐϊα8. ἐθυγ 11 ῬΤΟ- 
οἱ βαπύ -- Οὐθγ οὐρον, Πδϑατη (γρ]. 
Ουτίϊαβ ἙΥΣτΩΟΙ. 3. 8485) ἃ. Ῥᾶπη 
δ: 0 1: τήλουρος Ζὰἃ δοσθηαϊ θη. 

2. ΖΣκύϑης 815 Αα]θούϊν δθο]ι 
4117, ϑορί. ἘΠῚ Σαχύϑη σιδήρῳ, 

Επγ. ΠΠ68. 426 Σχκύϑης λεώς νϑ9]. 
Μαγύϊαὶ. ΤΥ 28, 4 ϑογύμδβ Ζιλδγῆ.- 
5408, “πηΐθῃ 806, Αρ. 109 Ἑ2λ-: 
λάδος ἥβας, ππέθη Ἤτοχι. 50], ἔγστη. 

9 Λίγυν στρατόν, {τρτη. 899 
Κουρῆτα λαόν πὰ αἀπίθη ζΖὰ 
101. -- Ζὰ οἶμος ( ΒαΠπ’, ἀδηῃ 
«Οὐχ ι βυ10}} νΕ]. 1]. 11, 24 τοῦ 
δ᾽ (ϑώρηκος) ἤτοι ̓  δέκα οἶμοι ἔσαν 
μέλανος κυάνοιο (ΖΘ Βὴ ϑέγϑι θη γοῃ 
ΒΙααβίβ!). --- ἄβροτον: ἀπάνϑρω- 
πον Ἠθβυοῆ. Ἠθγηδηη δ] (μδ 0 
Βαυζμηδηῃ 1,6Χ]]. 1 5. 186) ἀἴθβθῃ 
αθρσϑαοι γοη ἄβροτος ἔτ οἷη Μ188- 
γουβύθη π188. 465 ΗΟ  Θ ΙΒΟΠ θη νὺξ 
ἀβρότη (1]. 14, 18), ΘΙ Π68. τη8π 
οὐ κιᾶσέθ καϑ' ἣν βροτοὶ οὐ φοιτῶ- 
σιν, ΔΠΥΘΠα 68 ΒΟΥ]6] 418 νὺξ ἀμ- 
βροτος (Θά. 11, 880), νὺξ ἀμβροσίη 
δῦ; 8116 1Π Ϊθ, ἄνανδρος ἘΠῚ )ΠΠ- 
Ἰοὴ α. τη Υ]θ νυ, ἀπάνϑρωπος τπ- 
τη ΘΠΒΘΗΠΘῊ Ὁ, τπΘΠΒΟΠΘΠΙΘΘΟΥ μοιβϑῦ, 
80 Ὀθαθαίοί ἄβροτος ἀΠΒΟΘΥΒΙΙΘΗ 
ἃ. 1067 σοῦ θυ! Ομ 6η. -- 
16 ρίθιομθ Αὐἱόβαμσ πὶ ἀγιθύθῃ 
Εαθβ6 Πηαοῦ 510ῃ οῃύμης! ἴῃ ἀη56- 
τθὴ ϑὐϊοκθ. Ὑγδμυομα ἀθὺ Τυ]|- 
ὈΣΘΟΠΥΒ ἴτὴ Θυβῦθη ΒἾ.886. ἸΤΏΤΊΘΥ 8118 
Θἴπθιη Υουτίθ Ὀθϑίθῃῦ (χὰ 110), 
1δῦ 1τὴ χζυγϑιΐθῃ τι. {ηθη, ὈΘΒΟΠ 6.8 
ΔΌΘΥ τὰ ἀνϊδέθη τ. νἱθγέθῃ ΕἼΒΒ6 
416 ουβίβ Κὔγζθ ἀθβ ΤΎΟΥ ἢ γ8 ἴῃ 
ἀν 1658] 416 Ἰϑύχῦθ 51106 68 νου- 
ΤΟΝ Ὑνγογύθβ οαϑυ θὶπθ δἱη- 
Β|ΠὈ1ρ6. ταϊῦ ἄθη σγουϑβρ ΘΠ θη 
Ὑνοτίθ διΐβ θησβύθ υιβχα ΘΠ ἶ- 
58πὰθ Ῥαγθκοὶ (τὲ 861, γὲ 140, 
δὲ 998). πὶ αν ίθη Ἐὰ886 [οϊοὶ 
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Ἥφαιστε. σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 
ἃς δοι πατὴρ ἐφεῖτο. τόνδε πρὸς πέτραις 
ὑψηλοχκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι ὅ 
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις. 

8 5608 6] 16 π8ὸ} α6᾽ Οδβαῦ 
οἴῃ ἀγθβι] ῖσοθ Ὑγοσὺ, ἀδ8 ΓᾺΥ 510 ἢ 
δἴηθηι ΤΥΥϑοῦγβ Ὀϊϊἀθῦ, δὴ θη 
ΖΧ6Ὶ ἄθτιρσ θα ὍΘΙ] ΘΙ νΊΘΥΒΙ ΟΙΡΘΥ 
Εϊρθππαιπθ (861 Κυλικέων, 840 
᾿Ιόνιος). --- Ὠ1Θ ὙΥΘἀουμβοΙαηρ ΑΟΥ 
Ῥταροβ οι Ἰᾶββῦ Σιιύϑην οἶμον ἃ. 
ἄβροτον ἐρημίαν ταν 818 βθ! υβῦ- 
βίη αιρ Βοβυπη πη θη 815 ΘΠΡ᾽ 
γου θυ παθηθ ΑΡΡΟΒιθΟη. ΘΥ̓ΒΟΠΘΙΠ6Η. 
γρ6Ὶ. Κυῦρϑυ 1 ὃ δ7, 10, 4. --ὀ δσ 
680]. Βδιηθυκὶ σὰ ἀϊοβθια. Υ. τοῦτο 
εἰς τὸ ἀπαραμύϑητον τοῦ δεϑησο- 
μένου" καὶ Σοφοκλῆς τὸ αὐτὸ περὶ 
Φιλοκτήτου λέγει νρ]. Ἐπη]οΙδαπρ' 
5. 51 τἰἢ Υ'. 20, 210, ἃο1. ΑΥὙἸΒΙΟΡΙ. 
ΑΘ. τ04 ξυμπλακέντα τῇ Σχυϑῶν 
ἐρημίᾳ. 

8. Ἥφαιστε, σοὶ δὲ: 50 ἥπαθὺ 
τη αἀθη γοϊταίιν [θυ νογϑαβ- 
σϑβίθ! δ, ἀτὴ ΘἼΘΙΟΝ ἀαγοῃ ΝΟΠΠΠρ' 
465 Νδιῆθηβ αἱθ6 Απῇ που Κβδιη κοῦ 
Ὧ068 δηρσογυθαθίθη ἴῃ ὈΘΒΟΠΘΥΘΥ͂ 
νι Ζὰ ΘΙΥΘΘΘΗ, γρ]. Οά. 16, 
νι ἄττα, σὺ δ᾽ ἔρχεο, ϑᾶσσον, "" 

282 ᾿ἀτρείδη, συ δὲ παῦε τεὸν 
ἀδδ, 0, 429 Ἕκτορ, ἀτὰρ σὺ μοί 
ἐσσι πατήρ; πϑπῆρ Ὀ6Ὶ ΞΌΡΠΟΟΙΘΒ 
(ΑΙ. 1409, Ε]. 160, Ο. Καθ. 208, 1096, 
1508, Ο. Ο. 237, 882, 501, 8953, 
Απῦ, 1087, Ρ]1]. 799): Δ ἢ [ΡΙα- 
1018] Τμοδρ. 121 Ο ὦ Σώκρατες, 
πρὸς σὲ δ᾽ ἀν ἤδη εἴη ὁ μετὰ τοῦτο 
λόγος. --- μέλειν: Κτυδε: Τ ΘᾺ Υ; 41. 
ΡΟ ΠΟ) Ὁ ἡ ἐπιστολάς, 
ἐντολάς γ91. ΒΌΡΡΙ. 1012 φύλαξαι 
τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πατρός. Ῥαγϑ. 188 
κοῦ μνημονεύει, τὰς ἐμὰς ἐπιστο- 
λάς, ἔτρτη. 428 ἄκουε τὰς ἐμὰς ἐπι- 
στολᾶς. 

4. πατήρ νοῦ Ζθαβ πιοηῦ Ὀ]ΟΒΒ 
41 Τίθπον 40, ὅϑ ἀπ ἨἩθίτηθ5 
947, 984, βΒομάθσηῃ διὸ ΗθΡΠδ86- 
βοβ 17. 

ὃ: λδωργόν" κακοὔργον, πανοῦρ- 
γον, ἀνδροφόνον ΗθΒγο}. 1)61 ΕΥ- 
ΚΙᾶγυμηρ, πανοῦργος ΘὨὐΒρυΙοὨὺ 85 
Ῥοβϑύθ αἀἰθ ΑὈ]οιϊαηρ γοη λέως, Μ6]- 
Ομ65 σὸπῃ δ]ΐθῃ ΤιΘΧΙΚΟΡΥΔΡΒΘΝ τηϊῦ 
τελέως, παντελῶς, ἅπαν οτκΙδτὺ 

γα (ν9]. ΑὙὐοῃ]οο 5 ἔγρια, 111 
ΒοΙΡῈ λείως͵ γὰρ οὐδὲν ἐφρόνεον 
Ξ--- πάντως γὰρ οὐδὲν ἐφρόνεον α. 
α16 Ὑγονγίου λεώλης, λεώλεϑρος -- 
πανώλης, πανώλεϑϑρος), 850 ἀ888 
λεωργὸς ἅδῃ γ᾽ ο ΚΙ Ομ 8105 ἢ 8π- 
ἀρθΙπ θα Ὀραθαΐϊοῦ ἴῃ ἀορθηβαῦ 
Φὰ ἄἀθιη, ΟδὺΓ 561η Ηδπᾶθὶθ. ἀυγοι 
ἰ6βθίζ τ. ϑαύζαηρθῃ ὈΘβομυ ἢ Κῦ, νΕ]. 
ΑὙΟΙΗΙ. ἔγρια. 87 πάτερ Ζεῦ, σὸν 
μὲν οὐρανοῦ κράτος, σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ᾽ 
ἀνϑρώπων ὁρᾷς λεωργὰ καὶ εν 
μιστά, ΧομΟρΡι. Μριι. 1 8,9 αὐτὸν 
ϑερμουργότατον εἶναι καὶ λεωργό- 
τατον. Ἡθβγομίαβ μαῦ 80} 416 
ΒΌντα λαοργὸς (αῦ ἀοΥ ΕΚ ηρ' 
ἀνόσιος" Σικελοί) απ ἀδ5 ΑαγοΥ- 
Ὀῖατα λέως γΟΥΠᾺ δ 510 ἢ σὰ ἀοΥ νϑῦ- 
βέδυκοπᾶθη ϑουβθ6 λᾶ- (λάμαχος, 
λακαταπύγων, λακατάρατος) Ὑ18 
λεώς σὰ λαός, νεώς Ζζῃ ναῦς. 

06. ἀδάμας" γένος σιδήρου͵ Ηε- 
ΒΥΟΠ γ9]. θὁ4, κρατεροῖς ἀδαάμαν- 
τος δῆσεν ἄλοις Ρίμα, Ῥγίμ. ΠΥ 26 
“τηἱῦ ΘΙβθσηθη ΝΡ 6]}᾽, ἐξ ἀδάμαν- 
τος ἢ σιδάρου 604. ἴγοτη. 88. Ἐγϑὺ 
βοὶῦ ΤΠθορμγαβὺ πιστὰ ἀδάμας ἴῃ αοΥ 
Βεαθαϊαηρ' σορ Ὠιδὴ σοογδαομῦ 
(Ρίμά 6 Σὺ 8 ἀδτηδιηΐθ, Θοτητη. δα ῖαα, 
Ρ-.19)..-- ἀρρήκτοις πέδαις: ΤΠ 153 
δὸ ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυ- 
σείας ἀρρήκτους ἄλυτους, ππῦθῃ. 
19 δυσλύτοις χαλκεύμασι: τὸ ῶς 
Βββϑθίη, δεσμά Βεμᾶθ. Υϑ]). 
ΒδοοΙι. 447 δεσμὰ διελύϑη Ἐρπὸ, 
Αρ. 860 πῆμα νόσου, ΒΘΙΒ. 848 
λέκτρων εὐνάς. --- 6 Απεαρϑϑὺ μαῦ 
ΑΘβο γἸα5 ταῦ Αὐβηϑῆπιθ νομ ϑϑρύ, 
5669, ψο ἀοΥ ΕἸρσθηπδηθ᾽ ὨἸομῦ Ἰοϊομῦ 
ΘΠΘΥΒ 1 ἄρῃ ΨΘΥΒ Ζὰ ὈΣΙΠΡΘΙ ΜΆ, 
(απΐύθῃ 840 ἰϑδῦ πϊομῦ μίβμθ σὰ 
ΤΘΟΠΠΘΗ) ΠῸΓ ἰπὰ δυβίθῃ Εἶαββθ (68 
Τυϊηθίθσβ. Πρ υβ 6 Ὀθβίθ εὖ ̓ ΠΊΙΤΊΘΥ, 
ψ16 ἀοΥ ΤΥΎΥθομγ5 τ. Πα Κύγ!αβ. ἴμπὶ 
ουβίθῃ Εἶσαθθβθ (Ζζὰ 2. ἃ. 180), ἃ 
οἴθθαι οἰηχίρθη ΝΥ οὐΐθ, θ᾽ ομ65 σθ- 
τ 110} ἀγθιβ] 015, ὄέθουβ Ἰθάοοι 
ΘΌΘΙ τη τ ]ἷρ ἰδῦ (16. ΒΙΘΥ πΟΟὰ 
θ4, 8358, 196, 8058, 811). ὕπβες 
Θέθοκ Παῦ ἀτθίζθιμ. βοίομο Ααὐΐ- 
Ἰόβα ΡΘΏ, 
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τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος., παντέχνου πυρὸς σέλας. 
ϑνητοῖσι κλέψας ὥπασεν᾽ τοιᾶσδέ τοι 
ἁμαρτίας σφε δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δίκην, 
ὡς ἂν διδαχϑῇ τὴν Διὸς τυραννίδα 10 

, ΄ Ἀ ΄ , 
στέργειν, φιλανθρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 

ἩΦΑΙΣΤΟΣ. 

Κράτος Βία τε, σφῶν μὲν ἐντολὴ Διὸς 
ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι" 
ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἰμι συγγενὴ ϑεὸν 
δῆσαι βία φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 1ῦ 
πάντως δ᾽ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν᾽ 
εὐωριάξειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 

τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ, 

1. τὸ σὸν ἄνϑος᾽" τὸν σὸν κόσ- 
μον 5080]. ΤΠΘορσπ. 402 μοιββὺ 465 
ΘΟ] 465 τυϑίπου ΟἸδῃ2 καϑαρὸν ἄν- 
ἅος. ---Ῥ Ζἄὰ παντέχνου πυρός ΥΒ]. 
110, ΧΘΠΟΡΙ. Μοπι, ΙΝ ὃ, 1 τὸ 
δὲ καὶ τὸ πῦρ πορίσαι ἡμῖν, ἐπί- 
κουρον μὲν ψύχους, ἐπέχουρον δὲ 

β σκότους, συνεργὸν δὲ πρὸς πᾶσαν 
τέχνην καὶ πάντα, ὅσα ὠφελείας 
ἕνεκα ἄνϑρωποι κατασκευάξονται: 
ὡς ,γὰρ συνελόντι εἰπεῖν, οὐδὲν 
ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς ἄνϑιρωποι 
τῶν πρὸς τὸν βίον χρησίμων κατα- 

᾿σκευάζονται; Ε]αὐ. Ρτούδρ. 8210 
ὃ Προμηϑεὺς --- πλέπτει Ἡφαίστου 
καὶ ᾿ἡϑηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν 
τ» πυρί. --- πυρὸς σέλας 50Π0Π 
Ποτη. 1]. 19, 8716 νρ]. Η68. ΤΉ θοσ. 
5606 κλέψας ἀκαμάτοιο πυρὸς τηλέ- 
σκοπον αὐγήν. 
9. σφὲ, αὐτόν σπῖα ϑορύ. 61, 
ΟΒΌΡΗ. Αἴ. 61, Ο. Ὁ. 40, ΤΎΔΘΗ. 284, 
Ἐν. Ιοῃ δά, ΤΙ, 81 α. ὅ. Βοὶ ἅδῃ 
ΤΥΔΡΊΚΘΓΗ τῖτα, σφὲ [ἅτ ΞΙΠρΌ]ΑΥ 
10 [ἂν ῬΊατ] σα Ὀγαποι, τ πτοηα 
685. 61 ΗΟΙΙΘΥ ΠΥ ΠΥ ἄθη ῬΊυγα] 
γουκοιητηῦ, Υρὶ. Κυᾶρσου ΠΠ ὅὶ 61, 
1.14. 

10. ἂν Ὀ6Ὶ ὡς ἃ. ὅπως ο6. οοηϊ. 
ἰϑὺ 1π ΠΟΥ αὐξίβομθη ΘΡΥΔΟΠΘ. ΒΘὮΥ 
ΒΘ ΟΠΠ]1ΟΠ; 50 σΘΌταπομῦ Αγἱβίο- 
ΡῬΒδη68 ἱπΊ 6 ὡς ἄν τι. ἴῃ ἅἄ6π δὕ- 
Πβομθη Του θη ἢπαοὺ βἴοῃ ὅπως 
ἂν δδπβρ᾽; Ε]. θῦ4, 706, 824͵ 

18. Μ|ῦ ἔχει τέλος γρ]. ΒΟΡΒ. Ὁ. 
Ο, 1780 πάντως ἔχει τάδε κῦρος 

(ΞΞ κεκυρωται). --- οὐδὲν ἐμποδών: 
“Π1}1] γοβ ἀδϑυϊποι. 

14. συγγενῆ: τὸν ἀπὸ μιᾶς δρ- 
μώμενον τέχνης ὅ0101. Υ]ΘΊ ΤΙ Θ ἢν 
Τηῖι585 τηδη συγγενῆ γὼ ΟΕΥ 66- 
50] Θο ἐβυθυοηαίβομαθ νϑυβύθ θη, 
νο]. 89, 289. Ἡθρμϑβίοβ 1βὺ ἀον 
ΘΌΠη 465 Ζθὰβ ἃ. ον Ηργα (. 
511 [.) οὐϑὺ πῃ Ἠρβιοα. ΤΠθορ. 997 
ὍοΥ νϑύθυϊοβθ ὅομι) αοΥ Ηρτα, Ὑ716 
Ῥγοτηθίμθιβ ΒῸ μη ἄ6Υ ΤΉΘιβ. ΤῊ. 
τηῖβ ἰϑὺ Τοοηΐου, Ηθτῶ ΕΠ ΚΘ] 68 
ὕταμποβ. γϑ]. 80. 

17. εὐωριάξειν᾽" ὀλιγωρεῖν, μὴ 
ἔχειν φροντίδα, παρακούειν ἨδβΥΟΙ. 
δῦ τηϑπ σαΐθηῃ Μαυΐηβ τὶ. 6] θη 
ΘΙΏΠΠ65 (εὔωρος, ΒΘΟ.Υ18) Ὀ6Ὶ ἀδΥ 
Αυβ γα ηρ Θἴπθ8 Αὐῇγαροβ, 80 
αἰτητηῦ τηϑῃ α16 ΞΆΘΒ6. πἰοηῦ σθηδα. 
ὙΡΊ. πηβοὺ “οὕνγαβ δαῦ α16 Ἰϑιομίθ 
ΑΘΠ561 πϑῃιηθηῦ. 

18. Θέμιδος: ν5]. ἘϊΗ]οΙδαπρ' 5. 
1; ὀρϑοβούλου π. αἰπυμῆτα οομίτγα- 
Β ΙΘΥΘα; αἰπυμήτης, Θ᾽ τηῖῦ βθίπϑυ 
ΚΙαΡΙοΙ Ζὰ ΠΟΘΙ, ὕθθυ ἀἃ8 Μαββ 
μἴπδι βέγθθῦ. γα], εὔβουλον Θέμιν 
ΡΙηα. ἔγρτη. 6. --- Π16 Αὐῇδβιπρ' πῃ 
οἴπθη Πακίγιαβ παῦ ἀ6Ὶ {γαρίβοῃθ 
Τυπηθίου ἴὰ αγίδέθη. ΒπΒΒΘ. 5ΘΠΥ 
Βξπῆρ; βθ᾽ύθῃ Ὀ61Ὶ Αθβοθγ!β ἴμὴ 
ουβίθῃ Εἶμββθ ἃ. ρθη] 100 ἀδπη 
ἨὰΡ 61 ΕἸρθηηδηθη (780). [πῃ 
αὐιίξζθη Βι886 Κοτησηῦ ον Πακίν!αβ 
ὩΟΙὑΖΘΏΠΙη8} 1π πιηβουθιι Οὐ 0 ΚΘ νοῦ 
τ. ΖΑ 80, ἀδ88 Ζ ΊΒοηθη ΤΉ ΘΒΙ5 
α. Αὐβὶβ 16 Οἤβαῦ {8}1Ὁ, ᾿πᾶάθυὰ αϊ6 

κϑιτν  σολλου χολοι ὃοὶ κι ας τον πατεττ ρει πεξος 

ἘΣΤΕ Σ, ΠΞῸΣ 

ταν πονώνῃ 

ΤΟΣ ΤΙΣ Σ γα, 

ΞΡ ἐπεσός υφσνες τες εξο ον 
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ἄκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκεύμασι 

προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ, 20 
ἐ 

Ἢ ᾽ » - 
ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν 
ὄψει, σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ 
χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος" 

Ἰδπρθ ουβίθ 5106 ἀδ5 πη 48 4685 νου- 
ἀαβσθ θη ὙΥουίθβ ΟΟΘΥ δἷῃ 6]η- 
ΘΙ ΠΌΊσ 5 ταϊῦ ἀθτη νουϑαβσθ ΘΠα6} 1 
Θηρβύθι Ν ΘΥ ὉΠ Πρ᾽ Βύθ θη 65 ὙΥ ουῦ 
ἰδ (1009 δὲ, 1027 τὶς). ΥΕΊ. χὰ 2. 

19: ,“ἄκοντά σ᾽ ἄκων, 611. ἄκου- 
σαν ἄκων, 218 ἑκον ὃ" ἑκόντι, 
Ἐαγ. Ογο]. 208 ἑκὼν ἑκοῦσι, ΗΙρΡν». 
819 οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑκών: πῖ6 Ὀ6- 
Τοῦ Ὅ61 θη ΠΙΘηὔθυπ βο]οηθ Ζιπ- 
βϑτητη ηβίθ Πὰπρ ΟἼΘΙΟΠΘΥ ἴῃ τϑὺ- 
ΒΟΒΙΘΟΘΙΘΥ Βοζίθηπησ βύθῃθπα ον 
Ὑγοτίθ ἰϑῦ, σζϑιρὺ Οά. ὅ, 1δὅ παρ᾽ 
οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ Ξ- οὐκ ἐϑέ- 
λων παρ᾽ ἐθελούσῃ σϑῖ. 60α. 8, 272 
τὴν δ᾽ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγα- 
γεν, ὅ, 91 εἰρωτᾷς μ᾽ ἐλϑόντα ϑεὰ 
ἅὅεόν, ΟΒο. 89 παρὰ φίλης φίλῳ 
φέρειν γυναικὸς ἀνδρί, απίρῃ 329, 
192, 210, 1602, 921. 

20. ἀπανϑρώπῳ: νρ]. χὰ ἄβρο- 
τον 2; ἀπανϑρώπῳω στὰ ἀσυχοὴ 
ἅδῃ [010. Υ. νγοϊῦου ὡαβσϑίμ νυ, Εχὶ- 
τηΐδι αὐῦθ οαπιαϊανῦ Ροθίδ ἘΠ 0} 
τα Ὁ}}] τη ΒΡ Σ᾿ ΗἸ πα] ΠΘ Τὴ (ΗΠ γμηδη}). 
πάγοι" αἷ ἐξοχαὶ τῶν πετρῶν καὶ 
τῶν ὁρῶν Ηββυοῖ. Θα. ὅ, 411: ἔκτο- 
σϑεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες. 

21. 6 μϑαῆρ' 416 ῬγδΡοβι οπθπμ; 
80 παῦ δ0} οἵδ 488 ρσοῃ. τὶς ἴῃ 
σονϑῃ] ον Ὑ͵οῖβθ θἷημθ ϑβ!]ὰηρ ἴτὰ 
“πύθῃ 6166 ΘΓ ΤΙ Β] απούϊομ: γΕ]. 
1506, βορῃ. Απῦ. 257 οὔτε ϑηρὸς 
οὔτε του κυνῶν, Ἐπὰν. Ηθο. 870 οὔτ 
ἐλπίδος γὰρ οὔτε τοῦ δόξης, ΟΡ. 
ΤΎΔΟΙ, 8 οὔτ᾽ εἰ χρηστὸς οὔτ εἴ 
τῷ κακός, 1284 σπαραγμὸν ἤ τιν᾽ 
οἶστρον, Ο. Ἐ. 87 ᾧ μὴ ξένων 
ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶν τινα δόμοις 
δέχεσθαι, Οἁ. 4, 81 οὔτε ἄναξ ἐπε 
δευὴς οὔτε τι ποιμήν, ΒΟΙΟΘη ἔτ. 4, 
12 οὔϑ᾽ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δη- 
μοσίων φειδόμενοι. Υ5]. σὰ 458, --- 
οὔτε --- “πο; 80} παΣ ἢ: ἀδγατη 
ΒΟ Ποῦ Βῖ9 ἢ} ὄψει ΖθαριηδἝβοη 8 
48 χυοῖλο ΟἸϊθὰ δη. Ὑρ]. ΒΌΡΡΙ. 
1006 πρὸς ταῦτα μὴ πάϑωμεν ὧν 
πολὺς πόνος, πολὺς δὲ πόντος εἵνεκ᾽ 
ἠρόϑη δορί. ΒΎΥΘα ΘΗ Ιβϑίτηθ ΠΟῸ 
δ ὟΙΪ ρταματμαῦϊοὶ αἴσϑησιν ἀντὶ 

ἀσμένῳ δέ σοι 

αἰσϑήσεως ῬΟΩΙ δἰπηΐ, ααϊθὰ8 1 Ἰο- 
οἷβ οαιπὶ ποιηΐη6 ποέϊο ψοΥΟὶ ΘΟΠΡΘΙ6- 
τ ὑδοῖἐβ σοι ρυθμθηαῖθαν (ΤΠ ΟΌΘΟΙ). 

22, σταϑευτός: φλογιξόμενος᾽ 
σταϑεύειν γὰρ τὸ κατ ὀλίγον 
ὀπτᾶν φασὶν ᾿ἀττικοί. ὅ080). στα- 
ϑευτός πεφλογισμένος ἠρέμα Ἠο- 
ΒΥ. γοη στατὸς ἃ. εὔω (Β6ΠΡἘ). --- 
Μδὴη οὐσαῦίθοὺ πϑὸῦ 15 (δυσχει- 
μέρῳ) Θμ8ὺ 416 ϑο μη] αθυαηρ ἀθΥ 
Ια τῖσθη ΕἸ Καμσθη ἀον ΚΑα]ΐΘ: ἡ 
[ὰν ἄδπ Θυίθομθη τᾶν 16 56 8114 6: 
ταηρ᾽ 465 ΞΟ ΘΗ ΡΥϑηα685, ΤΟΥ 510}. 
ἄου Τοἰσθπαθ αθρϑηβαύζ Ῥαββθῃὰ 8.ι- 
Β0Ἐ]1θϑβῦ, ὙΠ ΓΕΒΆΤΩΘΙ. --- φοέβῃ: φοῖ- 
βον ὕδωρ Ηθ58. ἔν. 18; φοῖβον δὲ 
δήπου τὸ καϑαρὸν καὶ ἁγνὸν οἵ 
παλαιοὶ πᾶν ὠνόμαξον ῬΙαῦ. Μογ. 
Ῥ. 4980. -- φ τπδομύ ΑἸΠΙΡογαίϊομ, 
ΥΡ]. ϑορύ. 601 φλύοντα σὺν φοίτῳ 
φρενῶν, Αρ,, 492 φώς ἐφήλωσεν 
φρένας. ἘΠπ6 Ῥαγοῦϊθ ἀθὺ [6118 
βομϑίηῦ ἀδβ θ61 Ἐπδῦ. Οα. Ρ. 1484, 
217 ἀρθυΠθέοσίθ Βυαομβυθοῖς χρόαν 
δὲ τὴν σὴν ἥλιος λάμπων φλογὶ 
αἰγυπτιώσει Ζὰ Θπαὐμα] ἤθη. 

28. χροιά σον β]ύοσθ ΕΌΥ τὰ Ὡ8ΟΒ 
ἀογ 70. (α] θη) ΕΌγτα χροιή, 56- 
τ ΒΗ 106 Εόστα, χρόα; γ9]. ποία α. 
πόα, δοιά ἃ. ῥόα, ΑΥϊβέορ. ΕΟΙ. 
010. 084. 6086 στοιά Τὰν στοά. -- 
ἄνϑος γΟΩ αἀοΥ Βαγ06 Ηοτοά. Ι 98 
οὕτω πάντων τῶν κύκλων οἵ προ- 
μαχεῶνες ἠνϑισμένοι εἰσὶ φαρμά- 
κοισι; νοη ΟΛΘΥ ΒΆΓΡΘ 465 Ηδδγθβ 
βόορῃ, Ὁ, Τὸ, 145 λευκανϑ'ὲς κάρα, 
Βαθυϊα8 22, 8 τῶν τριχῶν ἔτιλλεν 
ἃς ηὕρισκε λευκανάγλιξούσας; νοΠ 
ἀον Ηδυύξανθθ ϑοίοῃ ἔγ. 27, ὅ 
τῇ τριτάτῃ δὲ γένειον ἀεξομένων 
ἔτι γυίων λαχνοῦται χροιῆς ἄν- 
ἅγος ἀμειβομένης,, Τμθοαθκίθβ 
ἔν. 11 ἧς ἀγχιτέρμων ἥλιος διφρη- 
λατῶν σκοτεινὸν ἄνϑος ἐξέχρωσε 
λιγνύος εἰς σώματ᾽ ἀνδρῶν (τοι 
ἀογ Νορογέατθθ θυ Αϑίβ]οΡΘ}). --- 
ἀσμένῳ: 1 14, 108 ἐμοὶ δέ κεν 
ἀσμένῳ, εἴη, βΡΒ; ΤύδΟΗ. 18 ̓ ἀσμένῃ 
δέ μοι ὁ κλεινὸς ἡϑε.. - παῖς, Βαγ. 
Ῥποθη. 1048 χρόνῳ δ᾽ ἔβα τοτ᾽ 
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ς , χ 3 “ ΄ 
ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀἁποκρυψει φαος, 

πάχνην ὃ᾽ ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν. 
» ΄ 3 »" 

ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν κακοῦ 
, 

τούσει σ᾽" 

τοιαῦτ᾽ 

ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω. 

ἐπηύρου τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. 
ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 
βροτοῖσι τιμὰς ὥπασας πέρα δίκης. 
ἀνθ᾽ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν 

ὀρϑοστάδην ἄυπνος. οὐ 

ἀσμένοις; Αὐϊβύ. Ῥδο. ὅ83 ἀσμένοι- 
σιν ἦλθες ἡμῖν φιλτάτη: ἄσου αἰ6- 
56 )αἴν Ὀ6Ὶ εἶναι ἃ. ἄθῃ υθθη 
Ὧἀθ5 Κοιμπιθῃ8 γ9]. Κυῖρου 1 8 48, 
0,4. δυτῃ Θβαδηῖθη ΥΒ]. ρου δ: 
98, θ1.,,)} 65 Μογρθῃβ ψιτϑῦ ἀὰ βᾶσθῃ: 
Αδῃ ἀδβ8 ἴθ} ἄθὴ Αὐδμὰ δυ!θῦθῃ 
τιδομύθ! Π)68 ΑΘ πα 5 ψιγϑὺ ἀπ ΒΆΡΘη : 
ΑΘ ἀδδβ 10} ἄθη Μουσθη θυ] θ θη 
τηδομίθ ! 

24, “ποικιλείμων: ποικίλον ἔν- 
δυμα ἔχουσα διὰ τὸ πεποικίλϑαι 
τοῖς ἄστροις ὅ0Π0]. Μ|ύ ποικίλος 
Υ6]. ϑὅοριι. Τυδοι. 94 αἰόλα νύξ, 
Ἐπ, ΗΘ]. 1090 ἀστέρων ποικίλματα, 
ἔγρτα. ὅ90. ὀρφναία “νὺξ αἰολόχρως 
ἄκριτός τ᾽ ἄστρων ὄχλος, τηϊῦ ἀθυὴ 
φυγθιΐθη 6116 εἷμα Εγ. Ιο 1160 
μελάμπεπλος νύξ, Αὐροῃ. ΟΥΡΕ, 
1020 νὺξ ἀστροχίτων, (011 μήνη 
ἀστροχίτων), ΟἸδυάίαῃ Παρ. ΡΙοβ. 
1 808. ποχ Ρἱοία ΒΙΠ18. ἀπο- 
κρύψει: κρ νϑυϊδηρσουῦ ἴῃ Δηϊδαῦ 
ἵν ΕΥ̓ ΑΥ̓ΒΙΒ 18 πηΐθῃ θὅ9 8) εο- 
πρόπους, ἔστη. 408 ἄτρυτον, Ῥργ8. 
211 ἀποτροπήν, 96 ἐπέφλεγεν. -- 
ἀποχρύψεν φάος: ΑὐΟΒΠ]ΟΟΠ 5, ἔσρτη. 
10 Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων ἐκ με- 
σημβρίης ἔϑηκε νύκτ᾽ ἀποχρύψας 
φαᾶος ἡλίου λάμποντος. 

80, Ὁ. 1. ἸΠΏΙΠΘΥ Μιχα δὴ [1,61 
ψουβαηάθη βοῖη, ἀθββθ Θ.8] αἸ ΟΠ 
Ῥοϊηῖρθη ψϊσχα, ΑἙΡΙ οἰ ἃ τῖτα πητηοῦ 
Ιου Ποιὰ ἔΌ] θη. 

9. ὃ λωφήσων: ΥΡ]. ΞΡ. Απύ. 
2601 οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν, ΒΕ]. 
1197 οὐδ᾽ , οὑπαρήξων οὐδ᾽ ὁ κω- 
λύσων πάρα, νρὶ. δαρῇ ἀπΐθῃ 
τι, ΞΟΡΆ. Ῥῃ]]. 1242 τίς ἔσται μ᾽ 
οὑπικωλύσων τάδε, Κυΐροι 1, 8 ὅ0, 
4, 8, Ὁμπχιομίσ ἀθηκὺ Ἃ(6Υ 680]. 
8 οἷπθ Ὀθβυϊμπημιίθ Ῥούβου (Ηογδ- 
ΚΙΘ5). λωφήσων ὨΪδΥ 

ἈΈΞΟΗΥΙΌΒ, Ῥχοτηο ἤθι8. 

{γαηϑιίν - 

κάμπτων γόνυ" 

(810 ᾿πίγϑηβιθν). 65 ΟὈ]θΚῦ Ὀ]οιὺ 
Ὀ61 ἀἴθβθιῃ θυ 468 ῬΔΥ ΟΙΡ5 
σθυ μη ]10} Τοῦ, --- Μιῦ οὔπω (ρ6- 
ὑγθπηῦ ψ0 511], Ῥαγβ. 179, ΟΠο. 
41, Ἐατη. 500, Ἴζστα, 280, 5) Ὑ01}} 
Ἡδρμδθβϑῦοβ πιο ηΐϊβΒ δηάθυ88 8ι118- 
ἀγοϊομ, 415 ψὰθ ΜΕ οὗν τοῦ 
τἀθῖη υυθύϊου 501] ΠΟΘ. οὐϑὺ σο- 
ῬΟΥΘη ψθυ θη’ ΒΌΡΘἢ ὙΤΟ]]ΘῈ (ϑο μα 2). 

28. οι ἐπαυρίσκομαι ΚΟΙΠΠΊΘΗ 
θ61 ΕΡΊΚουμ τι. ΤΥΔΡΊΚΘΓΗ ΠῈΣ α8 
ΒοΥθ 4685 σιυοϊίθη Αου. ἐπηυρό- 
μὴν νοῦ. Ζα ἄθχη ἸγοηΒοη θη ΘΙΏΠ8 
γο ἐπηύρου (᾿ ἀἂ5 ᾿ἰδὺ Ἃ6Υ ΓΟΠη 
Ἐὰν) ὙΡῚ. ΤΙ, ὁ, 8ὅ8; 16, 10 οὐ μὰν 
οἵδ᾽ εἰ αὐτὲ καχκορραφίης ἀλεγει- 
νῆς πρώτη ἐπαύρηαι καί σὲ πληγῇ- 
σιν ἱμάσσω. 

29, ϑεὸς ϑεῶν (σα 19) τηἱὖ Β6- 
Ζιθππηρ ἁαΐ βροτοῖσι. [16 ΟΟίζοΥ 
Βαθθη ἄθη θυ] μθη. σΘρ ΘΒ ΘΥ 
δ] ΘΙοΠ65 Τηΐθυθββθ. ϑεῶν βο]ιοχὺ Ζὰ- 
πϑομβὺ σὰ τιμάς. -- ὑποπτήσσων: 
γ6]. 11ὅ, 900. 

80. τιμάς: δαΒΖΘΙΟΠποπᾶθ (ξογ, 
γονγθομΐθ Ψ]θ γέρα 107 (ΥΡΊ]. σὰ 
229), --- πέρα δίκης ἴῃ Μαηαᾶθ 
465 ψ ο]]πηθ πη θη Ἠθρηξβίοβ σὲ 
αἴθ Βομα]α πδοὴ ἀοὺ Μογβίθι]πηρ' 
465 Πιομύθυβ 8. 

81. φρουρεῖν ὈΘΖΙΘῦ 510}. δῇ 
416 πὶ ἢρ. Ν. δηρθρθῦθηθ Β0Π]8ῇ- 
Ἰοβίροιί. Τὺ φρουρός ἀΔ7Ὲ πΙομί 
ΒΟ] αἴθ, ἀτερπῆ: ὙΡΊ. ἄξηλον 
148, Ποχα. Θά. 11, 94 ὄφρα ἴδης 
νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον. 

82. ὀρϑοστάδην: Υ5]. ΤΠ] αρ᾽ 
5. δὲ, -- γόνυ κάμψαι" ἀναπαύε- 
σϑαι ᾿ἤσογοι,, ΥΡ)]. 8ὃ96, Π. 7, 118. 
φημί νυν ἀσπασίως γύνυ κάμψειν, 
εἴ κε φύγῃσιν δηΐου ἐκ πολέμοιο, 
Επτ. Ηθο. 1080, 1160, Οδία]]. 64, 
803 πἶγθοβ βθχοιπηῤ 566] 08 Υδιϑ, 

9 



96 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

᾿ ’ Ξ 
ἑρρωμενῶς. θῦ 

ἐχϑρῶν ὕπερ 

βύθ !ὰηρσ ἀἃ8 Βα ἀ6γὺ Ἀ] θγθη ὅδρ'6 
ΒΟΠΟΙ γθγ ἀπ Καὶ, Ὑγ6]0Π6 8} τὴν ΕΝ 

ΗΦ. πλὴν τοὔδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτο μοι. 

ΚΡ. ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐϑάδη γνάϑον 
στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ 

ΗΦ. αἰαῖ. Προμηϑεῦ. σῶν ὑπὸ στένω πόνων. 

ΚΡ. σὺ δ᾽ αὖ κατοκνεῖς τῶν Διός τ᾽ 

στένεις ; ὕπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτε. 
ΗΦ. ὁρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὄμμασιν. 
ΚΡ. ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. το 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. 
ΗΦ. δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη. μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν. 

ἀπεχάλουν, ὥσπερ καὶ Αἰσχύλος 
ἐποίησεν - εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς κᾶλα 
παραπαίων χέλυν. ΑΡΘΥ Θαηΐ- 
ΒΡΓΘΟΒΘμα Ἃἀον Βραθαδαηρ νοὶ σο- 
φίξζομαι (Υ6]. ΒΌΡΒ. ἘΠῚ ἢ 12: 
αὐτὸ τοῦτο δεῖ σοφισϑῆναι, Ἀλο- 
πεὺς ὅπως γενήσει τῶν ἀνιπήτων 
ὅπλωνὴ μπαῦὺ 65 ΠΙου ψῖθ 944 ἄθῃ 
Βερυ οἰποὺ ΚΙπρποιῦ τι. Βομϊδα- 
μοῖξ, ὙΓΘΙΟΠΘ. 5105 ἀπ αἴ6 Με] 
πἰομᾷ Κατηπηθτῦ. - Ζὰ μάϑῃ σομπὸν 
ἸορΡΊΒοΙ. πὰΐ Ζιὸς νωϑέστερος, σὰ - 
τοπά ἀὰ5 Ρυδαικαῦ σοφιστής ἈΘΙΠΘ 
ΒεΖιθμαηρ δα Ζθαβ μαὺ (“ 4855 δὺ 
61 4116 ΚΙαρῃριῦ ἃ. 5, ψ.). 

064. Μιὺ Πεξα Ἐριυμθίοῃ αὐϑάδης 
1Ἰϑβδῦ 5105} (5. Ποιμϑυίβοηθ νηλέϊ 
χαλκῷ, λᾶας ἀναιδής α. λάβρῳ μα- 
χαίρᾳ Ἐὰν. Ογο!. 409 γογρ θίοΠ θη. -- 
2 γνάϑος γ9]. γένυς ἴτη Κ΄ΊΠΠ6 γῸΠ 
πέλεκυς ΟΡ. ΕΒ]. 190 υ. 486, ῬῃΠ. 
1206, πελέχεων γνάϑοις τ. Ογοὶ. 
595. --- [16 5':61}16 "61 Ηββιοᾶ. ΤΏ θορ. 
521 δῆσε δ᾽ ἀλυχτοπέδῃσι Προμη- 
ἁέα ποικιλόβουλον δεσμοῖς ἄργα- 
λέοισι μέσον διὰ κίον ἐλάσσας, 
ψΟ ΖᾺ ΘΟΠΒΓΠΙΘΥΘῺ 1δῦ ἐλάσσας (τὰ 
δεσμὰ) διὰ μέσον κίονα (Ἰπάθηη ΟΥ̓ 
416 Εθββϑίῃ τηϊξίθη ἴῃ ἀ16 ϑϑμ]8 
ΠΠ ΘΠ, {016}0}, σγασ 8. τα ]ββυ θυβυ δ Πα - 
ποῦ ἐλάσσας κίονα διὰ μέσον (τὸν 
Προμηϑέα) ὀομβίγαϊογῦ, ψῖθ δαΐ 
ΘΙΠΘΥ ἃ] θη ἃῈ5 ΟἸὨΪαβὶ βίδιητηθηάθη 
ΒΟ Πρ ΣΡ Θ. δ α86 ἀ65 ΒΟΥ]ΠΘΥ 
Μαβθαχῃβ (πμο. 1121, Ο, ἀπ Αὐομϑο]. 
Βοιύν. Τ᾽ αἵ. ν1Π) ᾿Ρεοιπθέμθιιβ 56- 
Ρέλ]ὺ ἀδτρδβίθ!]ῦ 1ϑὺ, ΠΊ1Θ56. ΤΌ ΠΘΥΘ 
ουβίθι!απρ ἰδ νοὴ ΑΘΒΟΠΎ]ὰ8. ἴῃ 
ΘΙπ6 σοοϑισηθίασθ ἃ. ἔν ἀθη ΑΠΌΙ]1ΟΙς 
θυ στ ΠΟ Θγ 6 νθυυγὰπ 6]0. [76 ]ρ 88 
ἴδ ὉΠΘΩ ἴῃ ἅδον Ηρβιοαϊβομθη Πᾶγ- 

ϑϑθ]6. οἴπθη κέων οὐράνιος, Θ΄ 6 ἢ 
ἴπ αἀθῃ ἨἩϊμημ6] ΘΙΠΡΟΥΓΡΌΠα θη 
βριύζθῃ Βϑυρῖθροὶ νϑυβίαπαθη παίζθ. 
ὙΡρΊ. Ζζὰ .349. 

06. ὑπὸ σὰγ Απραθθ ἄθὺ ὕτ- 
ΒΌΘΠΘ (“πῃ ΕΌΪΡΘ, ΘΒ) 16 
ΤΠυο, 11 86 ὑπὸ ἀνέμων καὶ ὑπὸ 
ἀπλοίας ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον 
χρόνον, Ιν 8 ὑλώδης τε καὶ αἀτρι- 
βὴης πᾶσα ὑπ᾽ ἐρημίας ἣν (ἡ νῇσος), 
ϑόορ!. Απύ. 221 ὑπ᾽ ἐλπίδων ἄνδρας 
τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν, 8 ἢ 
Ασ, 4758 πυρὸς δ᾽ ὑπ εὐαγγέλου 
πόλιν διήκει Δοὰ βάξις. 

θ΄. αὖ κατολνεῖς: 80. -- ἐχϑρῶν : 
ὕπερ: Βεὶ ἄβθη ΤΥΔΡΊΚοσΩ πιῖγα αἴθ. 
Ῥχγδροβιθίοι. ϑπῆρ'. θη Θαρδύωηθιν 
πδοηρσρβοίχῃ, σθη ΠΟΟῚ οἷη Αὖ- 
ἰγιθαῦ (2. Β. 668 οἴῃ (16.} πδ0}- 
ξοϊσὺ; δααββοσάθιῃ Ππαθῦ 1 ΤΥϊμηθὗου 
α16 Νομβίθι! πῆρ (ταῦ Απδβίσγορ θ) 
σον ὅΠΏ]10 ἢ ΠῈΣ “ἄδηη βύαϊθδ, 6 πη 
ἀϊ8 Ῥυϑροβιύίου. ἂμ 488 Ἐπ46 468 
ΘΥΒ68. Ζὰ βίθῃθι Κοιηχηῦ, τι, Ζυδ. 
θεῖ ἄθῃ ῬυδΡοβι Ποπθαι περί, μετά, 
παρά, ὑπό, ὑπέρ, ἀπό α. ἐπί, χοπῃ 
516 τῦῖῦ ἄθια Θθα. γϑυραπθι Βηα:; 
τηϊῦ ἄθπὶ Παύϊν 6] ΑΙ ΘΒΟΒΥ 8 ὑπό 
ὩῸ] πιηΐθηῃ 8θὅ, ῬΘΙΒ. 190, ἐπέ ΘΌΡΡΙ. 
1008, μετὰ Ῥοῖβ. 018; τοϊῦ Αρο. περὶ 
Ῥαγχβ. 61. 

τ0. ὁρῶ δῦ 011 π8 0} ὁρᾷς. 
11. μασχαλιστῆρες 5ἰπᾷ δθη- 

συνγίθ, σϑῖομθ δῦ Ῥϑιάθῃ ϑϑιΐθῃ 
[οβίσθησοῦ πογάθη. 

12. 1)ὰ5 Αβγυπάρίοῃ. (6. οϊάθῃ 
Θδίζο ([ ἀνάγκη γὰρ ταῦτα δρᾶν 
νρ]. χὰ 878 1) Ῥοχθιομποὺ ἀθη Αἴ κί 
4688 ἈΠ Πσθη, ΥΡ]. Κυῦρου 1 8 ὅ9, 
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ΠΕΡ. ἢ μὴν χκελεύσω κἀπιϑωύξω γε πρός. 
χώρει κάτω. σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ. 

ΓΦ 

ΚΡ. 

κ . ’ » Ε » ΄ Ἂς 
καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ. τῦ 
2 -»" πὰ ΄ , πὰ 
ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας 

ὡς οὐπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 
ΗΦ. 

ΚΡ. σὺ μαλϑακίζου., τὴν δ᾽ 
ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται. 

ἐμὴν αὐϑαδίαν 
ὀργῆς τὲ τραχυτῆτα μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 80 

ΗΦ. στείχωμεν" 

ΚΡ. 

1.8. τι] 1|8 ὅ9..1, 1 )6η: μ 1]] 6 
ἄρον ἀϊθ ΕΟ Μδμπαηρθη 
ἀτγοκε ἀπο 485 Οοιηροδίδαχμα ἐγκε- 
λεύειν (ἀγθῖη ΠΘΥΒΟΠ 81) ἃ8. 
τ. 16 Βεούμθαθγπηρ ἡ μήν ταῖὐ 

ἄἀθια αἴδκύνο!! ψ]θα θυ μοϊέθη κελεύ- 
ειν ροιθύ αἴθ ἰτγούσίὶθθ ΕΟ ΚβΙοἰ8- 
Ἰοβισιτοιῦ σϑρθῃ ἀδ5. Υ ϑυϊδηθθηῃ 468 
Ἡδρϑβίοβ. 8η. -- ἐπιϑωύξω: γε]. 
211, Ὑὸ ἀ6Υ 5010]. θθηπουκῦ ἡ μετα- 
φορὰ ἀπὸ τῶν κυνηγῶν, 899, 1041], 
Επγ. ΗΙρΡ. 219 κυσὶ ϑωύξαι. ἰεῦ 
χαὶ -- γὲ οὖ αυϊάθπῃι: γὲ αϊδηῦ ΖΓ 
Ἡδυνγουβοῦαηρ ἀ6. βἰδγκούθη Β6- 
ΖΘΙΘμ παρ᾽, ν6]. ἔπν. ῬΏΟΘΕ, 610 
ὃς μ ἄμοιρον ἐξελαύνεις, --- καὶ 

κατακτενῶ γὲ πρός. -- πρός: πρὸς 
δὲ 929, καὶ πρὸς (Πο. 2399, τε πρός 
Ετπι. 988. ΕΠΡῸΣ Ι 8 68, 2, 2. 

14. διὰ τοῦ “χώρει καάτω᾽ τὸ 
ἔγεϑος ἐνέφηνε τοῦ δεσμευομένου 

ϑενῦ 560]. σῶν Καπη ἐς ἀἰΝΓαΘΝ 
“Κοιεη Ζὰ ἀθῃ πῃΐθγθηῃ Κατνρουίμοι- 
θη ῬὈοαραΐθη. -- κέρκωσον ἀντὶ 
τοῦ χρίκωσον. 8010]. 1]. 34, 272 
κρίκος. [16 δἰύθυθ Βοόυτα κέρκος 
(οἰτο8) παῦ 8100} 1πΔ Νδιηθῃ (68 
γορδὶβ (Θά. 18, 80 ἴρηξ κέρκος) 6γτ- 
Παϊΐθη (857); ἄπο Κομηΐ ἄδν ὖ- 
Εἰβομθ Πιδιοκὶ ΒΟστμθπ. Μ 16 φόςρ- 
ξαι [ἄν φράξαι, δαρχμή Τὰν δραχμή 
(Δ οὐδ! 6818). 

10. διατόρους πέδας: πέδας 11 
ΔἸ] θη θη ϑΙηη6 πγ]8 ὃ; διατόρους 
(ρδϑβινίβο, βοηβῦ σϑνν ὉΠ] ΘΗ εκ ]- 
ΨΊΒΟ τἷθὸ 181) Ὀοχιθηῦ 516} ποὺ 
ας ἀ16 Το Π θυ, 6] ΟΠ. 416 ΒΘβ86]η 
ὌΓΒΡΥΓΠΡΊΊΟΗ Ππαύίθη (δου, Ηρτ- 
Τη8 Π), Βοπ θυ θΘΖο οηποῦ 416 πι1ὖ 
Νὰ σοἸη ἀαγο Ρομτΐθη ΒΕ65- 
561}, ψὶ6 ΟΡ. Ὁ, ΗΕ. 1084 διατό- 

ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει. 

ἐνταῦϑα νῦν ὕβριξε καὶ ϑεῶν γέρα 

ρους ποδοῖν ἀκμάς αἴ6. νοη Νεδᾷοθὶη 
αἀαγομβθύοομθμθη ΒΒ αββϑριύζθη. 80 
σορὺ ϑεῖνε δυῖ ἅἋ16 ἀυτοῃρο- 
γι θθπθη Νᾶρο], τ6]0ῃ6. Ζ.Π 
ΘΟΒ]αΒ586. ΠΟΟῚ ΘΙΠΠΊ8] ἔθβύρσθκίορεῦ 
τ γάθη 50116η. [6 Ὀ06Υ α16 Αἰ όβαηρ 
γ9}]. χὰῪΘ 2. 16 ρίθιομθ Αὐϊδβαμῃρ 
Πηαθὺ 510}. ποῦ ἀγθίτηϑ! (278, 680, 
809). 278 ἰδ α΄16 χυχϑιύθ πα ατ{α 
Κανζθ ἀἤγοῃ οἷ φυγθΊβ! ] 1σ 65 Ὑγουῦ 
(διὰ) σϑοι]αθῦ, 809 ἐο]σὺ δῖη ἀσοὶ- 
ΒΠΌΙΡΟΒ, 6080 ψΜΙ6 ΠΙΘΙ δῆ νἱθὺ- 
ΒΠΟΙσ 65 γγοσγῦ. 

11. ΜΕ]. ὅ8, 68. -- ἐπιτιμητής : 
γρ]. Ῥουβ. 821 Ζεύς τοι κολαστὴς 
τῶν ὑπερκόπων ἄγαν φρονημάτων 
ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς, ΒΟΡΒ. 
ἴγρτη, 418 κολασταὶ κἀπιτιμηταὶ 
κακῶν, Εν. ΒΌΡΡΙ. 206 τούτων κο- 
λαστὴν κἀπιτιμητήν, «ἄναξ. 

18. ὅμοια μορφῇ: ὡς ἐχτραπέλου 
(ὩὈΒοῃ ἀ61}}16}}) πεποιημένου τοῦ 
προσώπου (ΝαβΚ6) αὐτοῦ. 5680]. 

19. μαλϑακίζου: ἄρον α16 Βε- 
ἀθαύαπηρ 468 πηρϑγαύνβ νο]. Κα ὔΡ ΟΥ 
Ι ὶ 84, 4, 2. 

80. ὀργή 
Ὑγ εβϑῃ". 

81. Ῥὲὺ Ῥιαΐίν κώλοισιν ἰδ8ὖ Το- 
σιονῦ νοῦ ἄθπι ἴῃ ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει 
᾿θρθηάθη ΒΕΘρΥ ἀμφιβάλλειν. --- 
Ηβρμϑᾶβίοβ σϑῃῦ, πϑμνθηα Κυαΐοβ 
ΠΟΘ βοίηθιη ΗΌμμ6 [μι τηϑοῦ, 
ΤΠ] βοῖποθ ὕγθρθβ. 50Ὸ ἰδ ΠΡ 
θη ἀΌρομθηάθη ΘΟ ΘΌΒΡΙΘΙΘΥ Ζοιῦ 
ΘΘΤΟΠΏΘΗ [γ α16 Π0116 ἀθ8 Ρυομθ- 
{Π6 18 510}: ΘΙῃ φασὶ ΐθη, ὅ. ΟὈ 6} Κ᾽. 20. 

82, ρΊ. 1]. 21, 120 τὸν δ᾽ ᾽4χι- 
λεὺς ποταμόνδε. λαβὼν͵ ποδὸς 71ἈῈ 
φέρεσϑαι, καί οἵ ἐπευχόμενος ἔπεα 
πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν" ἐνταυϑοῖ νῦν 

“ΘΙ Ῥυμθ5, ΠΘΡΠρΡΘ5 
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συλῶν ἐφημέροισι προστίϑει. τί σοι 

οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων᾽ 
ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηϑέα 80 
καλοῦσιν᾽ αὐτὸν γάρ δε δεῖ προμηϑέως, 
΄, ΄ ἡσδ᾽ 

ὁτῷ τροπῷ τὴ ἐχκυλισϑήσει τέχνης. 

ΠΡΟΜΗΘΒΕΥ͂Σ. 
3 τὸ ᾽ Χ ᾿Ὶ ΄ Α 

ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχυπτεροι πνοαὶ 
ποταμῶν τὲ πηγαὶ ποντίων τε κυμάτων 

κεῖσο μετ᾽ ἰχϑύσιν κτέ., Οἁ. 18, 106 
ἐνταυϑοὶ γυν ἦσο σύας τε κύνας 
τ᾽ ἀπερύκων κτξ,,) ΑΥἸΒΌΟΡΙ. ΤΉ ΘΒτ. 
1001 ἐνταῦϑα νῦν οἰμῶξι πρὸς τὴν 
αἰτρίαν, γ6βρ. 149, ΡΙαὖ. 124. 

88. ἐφημέροισι: 8. δὰ ὅ4θ0 ἢ. : : ΥΡ]. 
2ὅ8, 91ὅ, αν. Οταβύ, 910 ἰὼ ἰώ, 
πανδακρυτ᾽ ἐφαμέρων ἔϑνη πολύ- 
πονα, Αυἱδύ. Νὰ}. 228 (ϑοκταῦθβ 
ψῖθ δἷη οὐδ) τύ μὲ καλεῖς, ὦ φή- 
μερε: ΟΙἷο. Τυβο. 1 89, 94 δἂρυὰ 
Ἡγρϑηῖτα βανίπτηῃ... . Αὐίβῥοξο]88 αἵ 
Ῥϑβύιοαβ απδβάδτη πΒΒΟΙ, αα88 ΠΌΙη 
αἴθ νἱναηῦ (Ατϊβίοίθθϑ Η. ἀπὸὺὺ ὺῦ 
19 ποπηὺ ἀἴθβθ ΤΒΙθσομθη. ἐφή- 
μερα) .....- ΟΠ ΟῚ ποβύγϑιη ἸΟΠΡΊ551- 
ΤΘ ΤῊ αοἰδίθτη οαπῃὰ Θούθτιζαϊθ; 1Π 
βϑάθηη ῬΓΟροιιοάαπι Ὀγθνυϊξωΐθ 8 
1118.6 Ὀθβύϊοδθ γΘΡΘΥΙΘΙΩ ΓΙ. 

86. Πῖ6 Οομβίγαοθου δεῖ τινά 
τινος ἢιηαᾶθὺ 5105 (061 Αθβοῦυ ὰαβ 
πλιγ Ὠ16Υ) ὐουβ θ61 Βασιρι 68 (Ηθο. 
1021, ῬΠοδα. 410, ΗἸΡΡΟΙΪ. 28, Ιοῃ 
1018, Ηρτο. 1110, 65. 857); νβϑρῖὶ. 
Κυΐρου Π ὃ 47, 16, 2. -- προμη- 
ϑέως: ἀοΥ Βιομύου μα 510}. 61 
ΕΒοκὺ σὰ Τἴ6 06 δυϊααθῦ προμηϑεὺς 
818 ΑΡρϑ!]αδγαπι χὰ ὈΓΔΌΘΗΘΩ, Ὑ6]. 
Ριμᾶ. Ὁ]. ΥἹΙ 19 ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβα- 
λὲν καὶ χάρματ᾽ ἀνϑρώποισι Προ- 
μαϑέος αἰδώς. ἘΠ γΙΛΟΙορἼΒομ6 Π 6ὰ- 
ἐπηροη ΟΣ ΕἸΡΘΗμδΙηθη. 5ἰπα Ὀ6ὶ 
ΑΘΒΟΒΎ 8 Β6]16 ῦ Δ 0 ἢ ἄθτη ἂρ. 681 
Ὁ ΌΒΡΘΒΡΥΟΟΘΉΘΠΘΙ, Θταυπαβαῦζθ: τίς 
ποτ ὠνόμαξεν ὧδ᾽ ἐς τὸ πᾶν͵ ἐτη- 
τύμως; μή τις ὄντιν᾽ οὐχ ὁρῶ- 
μεν προνοΐίαισι τοῦ πεπρωμέἕ- 
νου γλῶσσαν ἐν τύχᾳ νέμων; 
νὸ Ἑλένα 418 ἑλέναυς, ἕλανδρος, 
ἑλέπτολις σοαἀθαυϊοῦ ψῖγὰ; Ὑρ]Ἱ. “δρά. 
1080 ᾿4πόλλων -- ἀπό ἐμός: 
ΔΆάΘγΘ8. ϑθρύ. θὅ8, 829, 590; γρ]. 
Οα. 1, 89 οὔ νὺ τ᾽ Ὀδυσσεὺς -- 
χαρίξετο ἱερὰ δέξων; τί νύ οἵ τό- 

σον ὠδύσαο, Ζεῦ: Επτ. ῬΏοΘρη. 680 
ἀλ ηϑῶς δ᾽ ὄνομα Πολυνείκην πα- 
τὴρ ἔϑετό σοι ϑείᾳ προνοίᾳ νει- 
κέων ἐπώνυμον. Ζυτα Θοάθηκθη 
γρ]. απΐϑῃ 4174 ἢ αἱ α16 ἀοτῦ 8. 5. 
Μαδτοῦβ ΧΥ͂ 81. 

857, ὅτῳ τρόπῳ ἐκκυλισϑήσει: 
γ8]. Εν. “Μοᾶ. 8332. οὐκ ἔχεις τέ- 
νην, ὅπως μενεῖς παρ᾽ ἡμῖν, 
Βαο. 1 10 ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς -- 

σκέψασθαι, ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέ- 
στατα διαπορεύσονται. - τέχνης: 
τῶν δεσμῶν Β0Π0].; οἷπ ΘηΘΥΘΥ 
τοῦ τεχνηέντως κατεσκευασμένου 
δεσμοῦ, ὙΡΊ. ϑόορῃ. Ὁ, Ὁ. 472 κρα- 
τῆρες εἰσίν, ἀνδ ὃς εὔχξειρος τέχνη, 
αηΐθη ἴῃ ΕὙΡστα. ΠῚ αἀ65 Ῥγομι. 50]. 
8 απδ Τ]56 7 50]]ουϊα ὑγαηβυ θυ Υἃ- 
8. - Ῥτοιπθίμθαβ ᾿ἰδῦ δὴ 8]]6ῃ 
ΟἸΙρᾶθυη σοίθββϑοι, 50 888 σ΄ 510} 
ποῦ σὔγθη ἃ. τορθη Καηη. ἢ 8- 
ἄστου γα ἐγ α16 Ηδπαϊαηρ ΜΠ- 
ΘΘΓΒΙ τὴῖῦ ἄθηι δύτῆθη Π.]ΘΥ οτυ- 
τοσὺ (ν6]. 82): ΖαρΊθ ἢ ΔΘ. πϊτα 
Γὰγ αἴθ Αὐΐδίμγαηρ ἀοὺ Ὀπηβίδμα, 
ἀ885 αἃἴ6 ΕἸΡῸΣ (68 Ῥχομηθέμθαβ 
Δ γΘμα ἀ65. σϑηζθῃ ὐϊοῖκοβ ἀἢ- 
ῬΘν  ΡΊΟἢ Ὀ]οΙθύ, τηοὐνιοσύ, ΥΩ]. 
ΟΌθη ὃ. 19. 
88- -197 “ποϑιΐθ ϑοθῃθ: Ρυο- 

τα θύῃ Θα8 8]]61}. -- Ζὰ ἀθγ Αη- 
ταβαηρ᾽. γ8]. 1. 8, 211 ἠέλιός 3 ὃς 
πάντ᾽ ἐφορᾶς καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις, 
καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, ὅορῃ. ΡὨ]]. 
936 ὦ λιμένες, ὦ προβλῆτες, ὦ 
ξυνουσίαι ϑηρῶν ὀρεέων, ὦ καταρ- 
ὧγες πέτραι; ὑμῖν τάδ᾽, οὐ γὰρ 
ἄλλον οἷ δ᾽ ὅτῳ λέγω, ἀνακλαίο- 
μαι. Αγρπίπο (Βμϑὲ. αν. 64. ΞΡΘΏΡ6Ι 
ΤΡ. 400) βαρὺ: κινεῖ δὲ ἔλεον καὶ 
λόγος πρὸς τόπον τινὰ γινόμε- 
νος. --- δῖος “ ἈΙΠγΆ]ΙΒΟΠ ̓  γῸὴ ΟΘΥ 
γγυγ οὶ δὲ, δὲ.Ε (ϑαμπδκυι αἵ Βομοὶ- 
π6Π, »ἸβηΖθη): γυρ]. 11. 10, 806 αὖ- 
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ἀνήριϑμον γέλασμα παμμῆτόρ τε γῆ, 90 
καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ" 
ἴδεσϑέ μ᾽ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 

δέρχϑηϑ᾽ οἵαις αἰκίαισιν 
διακναιόμενος τὸν μυριξετῆ 
χρόνον ἀϑλεύσω. 
ταγὸς μακάρων ἐξηῦρ᾽ 
δεσμὸν ἀεικῆ. 

- -" ’ ᾽ 

εὖ. φεῦ. τὸ παρὸν τὸ τ 
, ») 

τοιόνδ᾽ ὁ νέος 96 

ἐπ᾽ 
᾽ Α 

ἐμοὶ 

ἐπερχόμενον 
πῆμα στενάχω, πῇ πότε μόχϑων 

θέρος ἐκ δίης ὅτε κε Ζεὺς λαίλαπα 
τείνῃ. -- ταχύπτεροι ὈΒΖΙΘΕὖ 5108 
δαΐ α16 ΒΙ ΠΏ] 10 Π6 ὙΥ̓ ΔΕΥΠ ΘΠ ηρ᾽ ΟΥ̓ 
νου Ρουθ μθη θη [{8: ἃ. Ὀ6- 
Πῦσοιίο δόμοι, ψ|θ 416 ὙΥη46 
τι. 8116 ἀθογαγύϊσα Ὕγοβθιι σοῦ ἀθὺ 
αἰΐοη Κυαπδὺ ἀαγρδβίθ! !]ῦ ατσάθῃ, ἰδ 
ΒΙΘῚ πἰομῦ χὰ ἀθηκΚθη. 

90. γέλασμα ὈδΖοΙομποῦ ἀθη ἀη- 
ὈΠΟΚ ᾿ οὴ Ἰριομύσοκυϑαβο]ύῦθη 
(ἄδμονῦ ἀνήριϑμον) τ. ΖυρΡΊ]ΘΙΟ ἢ 
γο ΟΘΥ ΒΟΠΠΒ ΘΒΟ ΒΒ ΘΠ ΘΠ Θπ 
(1. 19, 362 γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ 
χϑὼν χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς) Μ66- 
τ βήθομ6. 16 Εγμοιζθσαηρ ἴῃ 
ΘΙ ΘΥΘΙΣ ΚΙΏΠΘ, ΜΊῚ0 ΟΥ̓ 50}0], 
8.ἢ ΠΠΒΘΥΘΥ Κ΄6}]6 γέλασμα ταύ διά- 
χυμα οΥκΙᾶτῦ, αγοκὺ γελᾶν Οἰξουβ 
85 2. Β. Ηββ8. ΨΠΘορ. 40 γελᾷ “δέ 
τε δώματα πατρὸς --ὀ ϑεᾶν ὀπὶ 
λειριοέσσῃ σκιδναμένῃ. Τῃ ΔΠΘΘΥΘΥ͂ 

, 658 μοῖβϑβὺ 65 δέῃ]! 64, 278 16] 
᾿ΤΘβομδηῦ Ρ]ΔΗΡΌΥΘ ΘΟ ππὶ. -- 
παμμῆτορ γῆ: γΕ]. Ηοτηου. Ἡγπηη. 
ΧΧΧῚῚ γαῖαν. παμμήτειραν, ΟΠο. 
1921 γαῖαν ἢ τὰ πάντα τίκτεται. 

91. καὶ --- καλῶ: ἤλλαξε τὴν 
φράσιν 5080]... ΥὙΡΊ. ΞΌΡΙ. ΑἹ. 889 
ὦ φέγγος, ὦ γῆς ἱερὸν οἰκείας πέ- 
δον Σαλαμῖνος, ῶ πατρῷον ἑστίας 
βάϑρον κλειναί τ᾽ ᾿ϑῆναι, καὶ τὸ 
σύντροφον γένος, πρῆναΐ τε πωτα- 
μοί οἵδε, καὶ τὰ Τρωικὰ 
πεδία προσαυδῶ, χαίρετ᾽, ὦ 
τροφῆς ἐμοί, Ο. 00]. 1091. --- κύ- 
κλος: Ρογ5. 804 λαμπρὸς ἡλίου κύ- 
κλος. ὍΙΘΒΟΥ Αὐβάσποῖκ (νρ]. ΟΥ̓ΌῚΒ 
80118) σοῦ δυΐ «αἰέθ [6 ον ϑ θυ πη 
ΖΌΤΙΟΙ, ὩΔΟἢ ὙΥΘΙΟΠΘΥ τη8 510}. 416 
ΞΌΠΠΘ 8415 οἷῃ ἤδιησηθηάθ δα 
ἀδομίθ. ἿΙ͂ῃ ἀδγ Βαάα ποιββὺ 16 

ΞΌΠΠΘ ἔασυθυ 61 ἃ. 1. ἀ48 βομόῦμβθ, 
Πομέθ Βδά. ΥΩ]. ασαπὶ Πϑαΐβοῃθ 
ΜγΠΟ]. 1 586, ΠΟ 664. 

92, πρός τινος πθῦϑῦ ἔκ τινος 
(ἅν ὑπό τινος) πϑπῆσ θ61 Ηοσγοᾶοί 
ἃ. ἀθη ΤΥΔΡΊΚΘΙΗ: Κυῦρον 11 8 ὅ2, 
8, 1. πάσχειν ἐκ τῦ9, ὑπὸ 1049. 

95: ΤΟΥ Τοθουρδηρ δ ἄδθη 
ΤΑ θη ἴῃ Απδρϑᾶβίθ ζϑιοῃηηθὺ ἀθη 
ΑὐδβΌταοἢ ΘΙ ἀθηΒο ΠΟ ΠοΥ γριῦ- 
ἰθγαπηρ. Μ|Ροὺῦ ΔΘ ᾿ππϑύθη ἘΒΒΌΠΡ' 
Κοησγὺ δ0 ἢ. ΔΟΥ τυροῦ ΒΒ  ἤτητ5 
101 συγῦοκ. 

935 , αἰκίαισιν (Ξε ἀεικελίοις 
μόχϑοις) διακναιόμενος: ΥΡΊ. 541, -- 
τὸν μυριετῆ χρόνον 16 τὸν πλείω 
χρόνον (Αυιβίορῃ. ἤδη, 100, ΤΏῦο. 
1 1117), τὸν πάντα χρόνον (ΑΥ̓Ϊ- 
ἘΠΘΕΗΙ ΝΡ. 4602). ,μυριετῆ: πολυετῆ᾽ 
"δα τῷ πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας, 
“ἢ γὙσίπ. Ῥοθύ. αδν. ΠΠ 156) φησὶ 
δεδέσθαι αὐτὸν ὅ01Π0].; ῬΘΙ(65. ᾿β0 
ΠΥ Θ]η ΠΥΡΘΥ ΘΟ ΒΟΒΟΥ Αὐβαγαοῖκ 
Τὰν “Ἰαησθ Ζοιύ᾽. --- ἀϑλεύσω (δἴῃ 
ἸΟΠΙΒΟΠ 65 ὙοΥἹ): δι ΒοΙ!αὖῦ “ἀα] θη’, 
γ6]. 1]. 34, 184 ἀϑλεύων πρὸ ἄνακτος 
ἀμειλίχου. 
90. ταγός: ῬΘΙΒ, 28 ταγοὶ Π|ερ- 

σῶν, 828 νεῶν ταγός, ὅορῃ. Απῦ. 
1066 ἀρ᾽ οἶσϑα ταγοὺς (Η θύσῃ ἃ. 
Οδϑθιθἐθυ) ὄντας ἂν λέγῃς λέγων; 

97. Π6Ὶ δηδρἐιβθϊβομθ Μοπουμθῦθυ 
Ὀ1Πα 6 οἴπθη ΑἸ ὈΒΟΒ] 58, 1600} πΙομῦ 
1Π 80 ΠΘΟΠαΥΠΟΚΒΥΟΙΟΥ Ὑ οἶβ8 ψ116 
ἀοὺ Ῥατδτηϊδειιβ, --- δεσμὸν: Βίηρα- 
Ιὰ. ψ]θ 141; δεσμοὺς ἀεικεῖς 538. 
ἀεικῆ: νϑ]. ζα 118. 

99. στενάχω, πῇ ΒΘ] ΘΙ ϑᾶχῃ 
β6 ΖΘ 61 ΟΘΥ Τορουθραῃρ, γν]θ᾽: 
ΥΡΙ. 182; ΞΌΡΚ, ΑΙ. 194 ὥστε μ᾽ 
ὠδίνειν τί φής, ΒΕυτ, Ηθο. 184 δει- 
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χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 100 

καίτοι τί φημι; πάντα προυξεπίσταμαι 
σκεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽ οὐδέ μοι ποταίνιον 
πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 
αἷσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσκονϑ' ὅτι 
τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 105 
ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 

τοῖς ΄ δε δι , οἷόν τὲ μοι τασδ ἐστί. 
πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ 

ϑνητοῖς γὰρ γέρα 
ἐνέξευγμαι τάλας" 

ναρϑηκοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 

μαίνω τί ποτ᾽ ἀναστένεις, Αὐιβῦ. 
ΝΡ. 1891 οἶμαί γε τῶν νεωτέρων 
τὰς καρδίας πηδᾶν ὃ τι λέξει. πῇ 
πότε: 8]. ὅ46, Εν. ΑἸο. 218 ἰὼ 
Ζεῦ, τίς ἂν πῶς πᾶ πόρος κακῶν 

γένοιτο; ΚΥυῶρου 1 ὃ ὅ!ϊ, 17, 10. 
100. χρή 8: ψο ἃ- μέλλει. -- ἐπι- 

τεῖλαι: ἐπιτέλλεσϑαι νοτὰ Απΐρσθμθη 
ἀον ἰθβύνπθ Ηοιπμθγ. γτηπ. 1Π| 571 
ἠελίοιο νέον ἐπιτελλομένοιο, Η68. 
0. Ὁ. ὅθδ πρῶτον παμφαίνων ἐπιτέλ- 
λεται., ἀδ5 ΑΚύϊν ἴῃ ἄθυ ᾿[λιὰς μικρά 
(061 Τσεῖζοβ σὰ Πγθορν. 844) λαμ- 
πρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη, ἴῃ ἄρετ- 
ἸγΆΡΘΠΘΥ Βθαθαϊαῃρ; ΨΗΘΟρΡΏ, 1276 
ὡραῖος καὶ ἔρως ἐπιτέλλεται ἡνίκα 
περ γῆ ἄνϑεσιν εἰαρινοῖς ϑάλλει 
ἀεξομένη. 

101. καέτοι τί φημι: 856 Ἰρϑύτῃ 
οὈϊασρσαῦὺ Ῥγοιηθίμθαβ; δῦ δα] ΒΡΟΥ 
ΟὉ τηϑ]οσαπι τηϑρηϊπαϊπθιη παΐα- 
τῶθ 5π86. ΟὈΪΙὰ5 Ἰϑτὴ δ 56 τραϊί. 
(Ξομ αν). --- προυξεπίσταμαι: 8185 
ΞΟΠ ἀοΥ ΤΉ ΘΙ.15 νρ]. 209, 878. 

192, ποταίνιον βού ργβαπκαίίν. 
10ὅ. ἀδήριτον: 1. 11, 41 ἀλλ᾽ 

οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος 
ἕσται οὐδέ τ ἀδήριτος, Βῖθυ - 
ἄμαχος (ἀδήριτον᾽ ἄμαχον, ἀκατά- 
μαχον ΗΘΕΥΟ1.), γ9]. ἀνέκητος, ἴῃ- 
νιούαβ. ρθη 468 αθαδηκθηβ ν9]. 
ϑμλοη. ἔρ, ὅ, 21 (ΡΊαῦ. Ῥτού. Ρ. 846 Ὁ) 
ἀνάγκᾳ δ᾽ οὐδὲ Δεοὶ μάχονται, 
ϑορι. Δηῦ. 1106 ὠνάγχῃ δ᾽ οὐχὶ 
δυσιαχητέον, Ο. Ο 191 καὶ μὴ 
χρείᾳ πολεμῶμεν, Ἐαγ. ΤΡ}. Ἴ᾽, 1480 
τὸ γὰρ χρεῶν σοῦ τε καὶ ϑεῶν κρατεῖ. 

1006. οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν: 
ν8]. 197, σψουϑὰβ ἀοΥ γῸ} ἄρ᾽. 548 
πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης 
ἔχω γϑυβομίθαθηῃθ ατπηᾶ 468 Βοη γ61- 

σθηβ (ἄλγος) μουγου ρθη. Ὁμχοῃ- 
τὶρ; ον 5080]. ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν 
δύναμαι (ἀλγῶ γὰρ) οὔτε ἐλέγχειν" 
εὐλαβοῦμαι γὰρ τὸν Ζέα. ΥϑΕ]. ΒΌΡΆ. 
ΡΆΠ]. 829 ῶ παῖ ἰ]οίαντος, ἐξερῶ, 
μόλις δ᾽ ἐρῶ, ἀγωγ᾽ ὑπ᾿ αὐτῶν 
ἐξελωβήϑην μολών. 

1071. γέρα: 80 τιμάς. --- ϑοΙ]ίθη 
1δὺ, 16 ΠΙΘΥ τ. 821, 416 ΤῊ 6815 465 
ἐηξέθη Ευθθθ8 ἀυτοῃ αἱθ γα 
Ἰούχέθ 5110 6 οἰ ϑ οὐ Θ᾽ 5110] 
γγονίθβ (ϑνη-τοῖς) σι] αθέ. ἐπα 
Ηδϑτίθ ᾿ϊοσὺ πιοηῦ ἀδυ]η, θη 16 
Ηἶον ἀπγοῃ ἀἴ6 Οἶβαν ἴπὶ νἱδγέθπ 
Εα8586. (Ηρ ΓΘ Ϊ πι6 18) πηταϊθ8]- 
ῬδῚ ΨΟΥΠΘΥ 616 Ῥϑαβθ βὐα σοἔαθη- 
ἄθπ μαῦ. Υ 81]. ποοῃ σὰ 648. 

108. ἀνάγκαι ὶθ αἰκέαι 98. -- 
ἐνέξευγμαι: ΑΘΒΟΒΎ 5 Ἰοὺ ἀϊθεθ 
Μοίδρμου, νϑ]. ὅ17, 1009, Αρ.. 1089 
τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα͵ ξεύξω βα- 
ρεέαις (Ζιι νΘεβύθῃθῃ ξεύγλαις), δδα. 
841 μόνος δ᾽ Ὀδυσσεὺς. . ξευχϑεὶς 
ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος, ΟΒΟΘΡΙ. 
τ90ῦ ξυγέντ᾽ ἐν “ἅρμασιν πημάτων, 
ἄδχιι ἂρ. 218 ἀνάγκας ἔδυ λέπα- 
ὄνον : ρου παυρῦ βιηα ἀ16 σοῖῃ Αοου- 
Ῥδπ ἃ. ἀοΥ Ῥῆδηζθηνθὶῦ θηἐ]θμηΐθη 
ΒΊΟΥ ἃ. ΟἸΘΙΟΠμἶββθ οὶ ἄθῃ Ττὰ- 
ΒΊΚοτα. Βϑαῆρ. Ζι ἀΠΒΘΥΘΥ [6118 
νβ]. Ἐπὰν. Οὐ. 1380 ὠνάγκης εἰς ΟΣ 
γον καϑέσταμεν, ΗΙΡΡ. 1889 οζαις 
συμφοραῖς συνεξύγης. 

109. ναρϑηκοπλήρωτον: τὴν ἐν 
νάρϑηκι ϑησαυρισϑεῖσαν, παρόσον 
τῷ ναάρϑηκχι ἐχρῶντο πρὸς τὰς ἐπ- 
ξωπυρώσεις τοῦ πυρὸς ἩΘΒΥΟΙ. νάρ- 
ϑηξ (παρ Θομῖβοι ἀναρϑήκας, ἔδ- 
Ταϊα ΘΟΙ 1118, ἰΘΟ ΚΘΗ σϑδ) ἰδ 
οἴη οὗνα συγοὶ ἘΠΘα ΒΟΒΘΒ ἘΟΥ, 
οἷη οϊἀρθηρσθυέοηβ, ὙΘ]ΟΠ68 τηῖν 
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πηγὴν κλοπαίαν, ἢ διδάσκαλος τέχνης 110 

πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πύρος. 
τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω 
ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσι προυσελούμενος. 
ἘΣ 
ἢ Οἷς 

τίς ἀχώ, τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγής, 110 

ϑεόσυτος ἢ βρότειος ἢ κεκραμένη; 

οἴπθθ τ] ρθη ἀὐζσοπάθη ὅϑαϊίθ 
(μαθϑαῦ ἔὰηροβθηι 1ὐπ8 τ θα 1] 1 
αὖ ΒΤ θ.01: Ρ]1η.} Δηρθ 10 ᾿ἰδῦ ἃ. 
οἰγοοκποὺῦ ἄθηὴ αἀδγαα [4] πάθῃ 
ὍΠΚΘη Ἰοιοῦ «ὐαἰδηρσι; Ὀ6Ὶ ἄἀρηη 

Τᾶπᾶάνοῖὶκα 685 5] θη [{8]16 8 
γα ἀῶ5 ΠΟΙΥ 415 Ζαπαου Ὀθηϊὑψυ. 
ὙρῚ. Ῥμδηϊαβ Αμίῃ. ΥἼ1 394 νάρϑηξ 
πυρικποίτας; ΤΠΘΟΡΏν. Η. ΡῚ]. ὙἹ 2, 
Ὁ ΒΙτΉΙΒ: ἘΠῸΝ. ΧΙ Ὁ; 25. 42. 
6 ῦογ αἴ Ββαάθαΐζαηρ 465 Ναγίπθχ 
1 ΕΓ ϑαρθ νρὶ]. Ἐϊη]οιθπηρ 5, 2. -- 
Θύτοι δὲ οὐδ] 485, ψὰβ οἱσϑηῦ- 
ποὺ ΕΥκΚΙδσαηρ σὰ ογϑαβσθἤθη- 
θη ιἰϑῦ, αἃ16 ἘΙΡΘηβοηα ΘΙ ΠΘΥΓ 
πθαθη ἔι 5100 βίθῃθπάθη ἀηρδθθ; 
416565 δὲ σῖγα γοὴ θη ὅοΠ0!. ΟἰΘΥΒ 
τηἱϊῦ γάρ ἱπύουρυθύϊθτυῦ, 5ὸ σὰ ΟἿ. 389 
προσαυδᾶν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον, 
νῸ ἀδ8 γουδιβροῃθπμαθ τέσσαρας 
μοίρας ἔχον ἐμοί οΥκΙᾶτῦ πιῖγά. -- 
ἁηρῶμαι: Κυῶᾶρον 1 8. 58, 1, 11. 

110, διδάσκαλος πάσης τέχνης: 
ν 8} χὰ 7. 

111. πόρος Δ Βοϊαὺ πῖθ 477. 
112, ποιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημά- 

των: ν8]. ὅθ4, 620. 
118. ὑπαιϑρίοις οαιβαὶ Ζὰ πρου- 

σελούμενος : Υ5]. 168; ἀα5 ΒοΒιηθοῃ- 
γ0}16 ἀθν ϑίγωϊθ. σιγὰ σου Ῥτοπιθ- 
πθὰ8 ὈΘϑοηαθὺβ ΠΘυυουσ ΠΟ ΌΘη 97, 
118, 1906. 227, ὅδ, 4588, δ2ὅ. --- 
ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσι: γα]. φιι ἀφεγ- 
γής 11ὅ. -- προυσελούμενος: ἀδ5 
Ὑγοτὺ ἢπάθὺ 510} ποοὴ 488 ἃ. Ατἱ- 
βίοριι. ἤδη. 180 (προσελοῦμεν) νϑ9]. 
Βέγηι. Μ. ρ. 690, 11 προυσελεῖν 
λέγουσι τὸ ὑβρίζειν, ἀδ5 πϑηΗ]10}6 
4,180 ΜΙ6 885 ἴῃ ἀθῃ ἃ. δύ. σουδμη- 
10 ρσοθγποηΐθ αἰκέξομαι (νρ]. 
Ηθβγυοῆ. προυγελεῖν " προπήλακίζειν, 
ΠΕ ξεν). 16 Ἐγλο]ορθ (68 
γονΐθβ 1ἰδῦ ἀπθϑκαπηῦ; τηϑη Ὑ011}] 65 
γῸΠῈ προσιέλλειν 8ἃ.Ὀ]οΙὔθη, ᾿ἱπα θυ 
ἀδ8 Βἰηΐου σ δαβσ ΘΙ] ] 6 η6 Πρ τηγηδ, 
αἴθ. γουπούρθηθηάθ 51106 νουϊϑηρουῦ 
ΒΔ ΌΘΩ 5801] ψγὶθ ἴῃ ϑεουδής (ϑ'εοδ. ής). 

114---127 κΚαπαϊσθη Ἃ(ὰ5 ΝϑΠΘΗ 
465 Οπουθβ 8ὴ τι. θθρ]θιύθη (σοι 120 
86) ἦἀἴΘὸ Βονθραηροα ἀθν ΕἸἄρο]- 
τγᾶρσθη, Αὐὖὖῷ ΠΗΠΟμ6 δ εῖβο Ὀ86- 
σἰοιύθῃ ἴθ ἀον Β]θκίσα 685 ΒοΡΒο- 
ΚΙ65 ἅϊθ Απαρᾶβίθ ἀθὺ Ἐ]εκίτα 488 
Αὐβγούθη (65. ΟΠου8. 

114. Μη μὸοτὺ οἷῃ Βδιβοηθη ἴῃ 
θυ Τϑιξ, --- ἀ ἀ: ἐκπλήξεως ἐπιρ- 
ρήματα ὅ6801. (δ ππόδϊδηρθ 46 ἄοα- 
Ἰοὰν οὐ ἃ βῆγοιὶ, ἀθ ἔμ: 01] 6886 οὖ ἀθ 
ξουιηθίό τι ρᾶγαῖν ὑοὰὺ ἃ ἴα δά- 
ταϊγ Ὁ] 6 (Ραθη). 

1156. ΠΙ6 ὈΔοομίβομθη Βμγύμηηθη 
τηϑϊθα ἄθη Αἴδκὺ 465 ϑύθαμθηβ ἃ. 
ον ΠΠΡουγαβομαηρ. -- οδμαά: 6Ἃε6- 
πϑηάπησ, ΒαΥ06 τι. ϑομσηποῖς (65 
Ἡδᾶγθ8 (Μ51.6) ψᾶγθη ἄθη Μ 66188- 
ὨΥΤΡΗΘη. ἀπρθιηθβθθη. ΥΩ], αν. 
ΗΙΡΡΟ]. 1891 ἔα ὦ ϑεῖον οδμῆς 
πνεῦμα". .. ἔστ᾽ ἐν τόποισι τοι- 
σίδ᾽ “Ἄρτεμις ϑεά; δοῖρ. Αθῃη. 1 
408 διηθγοβίδθαπθ οοτηᾶθ αἰ] Π1ΠῚ 
γψουΐοθ οὐούθιη ΒΡΙΓΆΥΘΥΘ. -- προσ- 
ἕπτα: ν5]. ῬΙααῦ. Αταρμϊίν. 83ὅ νὸχ 
τηὶ δ διυῖβ δἀνοϊανιῦ. [ἢ τηοῦϊῃ- 
οἰουίοσ Βραθαύϊαηρ ἰδὺ 488  ΘΥ.ΠῚ 
δῦ, 044 τοῦ θη αύϊν σνϑυθαπ- 
ἄρῃ. --- ἀφεγγής (Ε1θγ 5. ν. ἃ. ἀφα- 
νής). δῦ ἴῃ ΘΙΠΘΥ Ὀ6Ὶ ΠΟ ὔθη σθ- 
τ] θη ὙΥ οἶδ δαΐ ἀχώ α. ὀδμά 
Ῥοζοσθη, δ γοπμα 65. θἰρθαῦ 0} 
οἷα Εριπϑύοη ἀθβ]θμῖσθη ἰδῦ, νοη 
ἄθιηι θ6᾽ 465 δυβσθῃῦ. --- Ζὰ οΥ [)8Υ- 
βύθιαηρ νρ]. ὅορ. Ρ.]]. 208 πρου- 
φάνη χτύπος... βάλλει μ᾽ ἐτύμα 
φϑογγά του. 

1106. ϑεύσυτος: Ὠ΄6 ΤΥΥύδοπθη 
ἴῃ ουβύθῃ Β᾽.1586 (ΥρΡ}]. σὰ 2) Ῥθβίθῃθῃ 
δὶ Αϑοιν 5 σϑν Ὁ ΒΠ]1Οἢ 818 ΘΙ ΠΘ.η 
οἰπχίσθη ἀγθιβ! ρθη ουίθ ψὶθ 
606: ἃ115 Θἴμθηι τιθὨΥΒΙ ]ΠὈΙρσ ΘΠ. Ὑ716 
ἨΪΘΥ ΠΟΙ 817, ϑορῦ. 212 πεδιονό- 
μοις, Ἐπιμι. 806 λιπαροϑρόνοισιν, 
ἔγρτη, 196, 2 βορεάδας. --- )}16 Οοτα- 
Ῥοβῖθῳ ταῦ -συτος Μ16 416 τοῦ -ρυτος 
ψΘΥΔΟΡΡΟΙη. Ὀα]ὰ ἀδ5 ἰμηϊαπύθηαθ 
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ἵκετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 
΄ ΕῚ - ᾿Ὶ ἋἋ ᾿ ἣ ,ὔ 

πόνων ἐμῶν ϑεῶρος, ἢ τί δὴ ϑέλων; 
ὁρᾶτε δεσμώτην μὲ δύσποτμον ϑεὸν, 

τὸν Ζιὸς ἐχϑροὸν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 
δι᾽ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ᾽ ὁπόσοι 
τὴν “ιὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν., 
διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 

φεῦ φεῦ. τί ποτ᾽ αὖ κινάϑισμα κλύω 

πέλας οἰωνῶν; αἰϑὴρ δ᾽ 
πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 
πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

σα. ρ, Ὀδ414 πἰομῦ πϑὸὰ Βραδτί- 
85 468 ὙΘΥΒΙΏΆΒΒΘΒ, γ9]. 0648. Ζὰα 
ϑεόσυτος ἢ βρότειος γϑ]. τοῦ. -- 
κεκραμένη: ἡμιϑέων ὅ0Π01. Ἐβ 
βΒ᾽πα πιοηῦ ΗΔ] Ὀρ δ θυ π8 0 βράθθυου 
Ὑουβιθ! ]ὴηρ στη θιηῦ, ΒΟΠ 6. ὟΥ ΘΒΘ ἢ 
αἴθ ΒΟ θη θη πῦμογθῃ (Βϊμησα- 
1ἸΙΒο 68) Οδύθοσπ ἃ. ἄθῃ Μθηβομθη 
ἴῃ ἄθγ Μιζ βίθῃθῃ ψῖ6 σ]βϑίοῃ αἴθ 
ΟΚοδηϊάθη (γ6]1. 529 ἔ., 902), ΥρΊ. 
Εαγ. ΟΥ̓]. 218 μήλειὸν ἢ βόειον ἢ 
μεμιγμένον: 

117. 16 βοῃυηθυζίομθ ΕπηρΠη- 
ἀασῃρ᾽ ᾿δὺ ἀατοι ἄθη Πέτα (Π)6}- 
ΤΊ Ϊπ18. τι. ΚσθυϊΚαϑ) ϑαβσθανοκῦ. Ααἢ 
416 ΒΥαρθ “8 1 τηξρ᾽ 68 561, ζο]σύ 
ΑἸΘΥ δυτααὐμπαηρ, 4885 ἀογ Ὀθ γθθπαθ 
ΠῸΥ 415. πΠ1]] ΚΟΙΩΤΊΘΠΘΥ ΖΦ ΒΟ ΠΘΆΘΥ 
ΘΥΒΟΠΘΙη6. Ὠ1Θ686 Κ ουυα παηρ᾽ δῦ θ6- 
ϑυάπαθί ἀσγοῃ 416 γούϑιβ δηρθρθ- 
Ὅθη6 Τμαΐβϑομθ ἕκετο τερμόνιον 
(85 πα ἀδσ ΔΝ 610) ἐπὶ πάγον. 
ΑΙ]5 Βιαθ)]οοῦ χὰ ἔκετο ἰϑὺ ἀθὺ ὑη08- 
Ἰζαπηΐθ, ἀοὺ ΔΠΡΘΚΟΙΠΤΊΘη 1ϑῦ, ρϑ- 
ἀδομῦ (αεἴομέ ἁεωρὸς, ἌΘΙΟΠ65. ἀθπ 
ΖΘ 0}Κ 4688 ΠΟΥ ΔΗΡῚ 0). τερ- 
μόνιος, ὙΘΙΟΠ ΘΒ ΠῸῚ 8. αἸΘ56 1 516116 
γουϊοχημύ, ᾿ἰδὺ νοη τέρμων σΘὈϊ ἀρ 
(τέρμιος γΟη τέρμα). 

18. τη τί δὴ ϑέλων: ν5]. ὅ00}. 
ΤΎΘΟΙ, 890 ἡμεῖς δὲ προσμένωμεν; 
η τί χρὴ͵ ποιεῖν: 
119. ὁρᾶτε ταοϊῇ Βεζαρ δῇ ϑεω- 

ρός. Τ6Υ Πηρθσγαῦιν, ὁρᾶτε 5[6Εὺ 1π| 
ΘΙΠΠ8 σοη ὁρᾶν πάρα. 

120. ἴῃ ΕῸ]ΡΘ ΔΘΥ ἸΏΠΘΙῸη ΕΥ- 
τοραηρ πα ἘΤΡΙ  οταηρ ἄρον ἀ16 
ΘΒ Δ Οἢ οἷη ΘΟμΘΆΒΡ16] Εν Δ ημάθΥΘ 
Ζὰ Β6ῖη (150) ρσϑῆθῃ αἴθ ΙΔ 6 
τθ6γ ἴῃ Απδρξβίθ ἌΌΘΥ, ν9]. σὰ 98, 

129 

ἐλαφραῖς 128 

121. πᾶσι ϑεοῖς δι᾽ ἀπεχϑείας 
ἐλϑόντα: Ευν. ΗΙΡΡ. 1164 δι᾿ ἔχϑρας 
μῶν τις ἣν ἀφιγμένος: ῬΒΟΘΗ. ,.419 
καὶ μὴ δι᾿ ἔχϑρας τῷδε καὶ φόνου 
μολών, Ηδγο, 220 Μινύαισι, πᾶσι διὰ 
μάχης μολών, Ιρῃ. Α. 1892. ΘΌΘΠ80, 
Ἀπάχοχα. 416 πατρὶ τῷ σῶ διὰ φιλη- 
μάτων ἰών, ΟΡ. Απῦ, 143 διὰ δί- 
κῆς ἐὼν πατρί, ΑἸΒίορΡΙ. Ήδ8ῃ, 1412 
οὐ γὰρ δι᾽ ἔχϑρας οὐδετέρῳ γεν 
σομαι, [Ρ]δ10] ΤΗοδρ'. Ρ. 180 Β 
δι᾽ ἀπεχϑείας ἐν λόγοις τισὶν τς 
γόνει. ΙΘΒΕΥ ὙουθΙπασηρ Θ᾽ Π68 
γουθατηβ ἀοΥ Βοσταρσιπῃρ τῖῦ διά 
Πορὺ οἷπθ Ἰοοθϑὶθ Ὑογβίθ]ὰηρ Ζὰ 
Οταμαρ, νρ]. Κυᾶρου 1 8 68, 29, 2. 

122. αὐλήν: γ6]. Οα, 4, 74 Ζη- 
νὸς που τοιήδε γ Ὀλυμπίου ἔνδο- 
ϑὲεν αὐλή. --- εἰσοιχνεῦσιν: ἸΟΠΪΒΟΗΘ 
Οοπίγαοίϊοθμ σψ|86 πωλεύμενοι θ4 
ΘΗ ΡΥ ΘΟ Βοπα ἄθῃ θριβομθη ΥΥ ὄσίθσῃ 
οἰχνέω α. πωλέομαι, γ9]. ἔτ. Μά. 
429 ὑμνεῦσαι, Ηρ». 1607 ἀύτευν, 
ΤΡῃ. Α. 789 μυϑεῦσαι, Θ 0 ἢ ΑΡΆΤΩ, 
942 δήριος (γοῸη ἄθιη ἸΟΠΙΒΟΠΘΗ 
δῆρις). 

124, κινάϑισμα" κίνημα πλήϑους 
Ἡδβυοῆ. οἰωνῶν: ἀοΥ ΟἿΟΥ ἰβδῦ 80 
Π8Π6 σϑκοιητηθη, ἀ855 Ῥυου ΘΠ 6118 
ἄρῃ Ἐ]σΘΙβομ]ὰσ Ὁπίρυβομο  ἄθ ἢ 
ΚΑΠΗ, 

120 ἔ, ὑποσυρίξειν Ὀθοαθαΐϊθοξ πΙομΐ 
Ἰθηῖθου βύσιαθσθ. (ΒΙοιυ 614), βοπάθυι 
ὑπο- σἱρῦ πῖθ ἴῃ ὑπάδειν, ὑποστε- 
ναχίξειν, ὑπορχεῖσϑαι, ὑπηχεῖν, 
ΒΌΘΟΙΏΘΥΘ ΑΘ Βορ]οἰξαιρ. 8ῃ. -- Ζὰ 
ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαὶς γ6]. ΕαγΓ. 
ἔγρια, 597 ταῖς ὠκυπλάνοις πτερύ- 
γῶν ῥιπαῖς. ---- φοβερόν: ν9]. 156, 
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ΧΟΡΟΣ. 

(στροφη αἢ 
μηδὲν φοβηϑῇς᾽ φιλία γὰρ ἅδε τάξις 

πτερύγων ϑοαῖς ἁμίλλαις 

προσέβα τόνδε πάγον πατρῴας 180 
μόγις παρειποῦσα φρένας. 

κραιπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμψαν αὐὑραι" 

κτύπου γὰρ ἀχὼ χάλυβος διῇξεν ἄντρων 
μυχόν, ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου 
τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ. 

128---[92 Ῥαγοᾶοβ, ΚοΙηπηδἝΒΟἢ 
(ἃ. ἃ. απὖρὲ ϑομδαβρι 16 ἃ. ΟἾΟΥ 
ψουύμθ 110). ΠΘΣ ΟΠΟΥ δῦ δα δἰπθπὶ 
ΕἸαροΙ σασθαι (ὄχῳ πτερωτῷ 18, 
κρανπνόσυτον ϑᾶκον 219), Ὑ ΘΙ ΟΠ ΘΙ: 
ἀἄστοι δἰηθ ΤἈΘδἑθυτη ΒΟ ἢ Π16 ΠοΥδη- 
Ῥονορὺ πὶσαὰ (γοη ἀοΥ τϑθομύθῃ ϑ'οιῦθ 
Π6υ), ἄθιχ Ῥγουμθίμθι8 ̓ ΠΠΠΊΘΥ ὨΘ ΠΟΥ 
σϑΚοτηπηθη πα πῖγα γοὰ ἄθη Ζα- 
ΒΟΠΘΆΘΥ Β0ΠῸη Ὀριπουκύ, ἀ8. 1Πη 
Ῥτγοιηθίμθιιβ, ΘΟ ΜΓ ΘΘΥΔ 6 
818, ποῦ σὰ ϑοιῦύθ ὈΠ1οκῦ, ποῸἢ 
πϊομὺ βιθύ. ΜῈ͵|Ρὺ 124 ψῶγ ἀοὺ ΟἿΟΣ 
Ῥογοὶΐβ σϑης 86 σου οκύῦ, 50 888 
ΟΥ ἃ΄1΄6 Υδουία νοῃ 127 (φοβερόν) 
μόστίο. --- Π16 ΟΚθδπίάθη βιμὰ Τ δ - 
ἴθ ἀθ5 ΟΚβθϑῃοβ τι. ἀν Τ᾿ ϑίμῃγβ (Η68. 
ΤΊΉΘορ. 862). Ἡρβῖοα, θα. 846 φϑ η]ὺ 
41 Νϑηθη δαΐ τι: Ὀθππθυκύ ἀδζα: 
πολλαί γε μέν εἶσι καὶ ἄλλαι, τρὶς 
γὰρ χίλιαί εἶσι τανύσφυροι ᾿κεανῖ- 
ναι. ον ΟΠοΥ 465. Αθβοῆγ]ηβ Ὀ6- 
βίδα 8115 12 ῬΘΥΒΟΠΘΗ. --- [)}16 ουβῦθ 
ΒΙΓΟΡΠΘ σἱθὺ θῃὐβργθομοπα ἀθὺ Ετ- 
ΚΙΒγαπρ οἷπθβ ΟὙδιητηδῦ Κ 8 (1 
ἄθγ Ηγροίμθβῖβ σὰ θη ΡΘΥΒΘΙΏ) 
παροδικά,, ὅτε λέγει (μἅμα 10} ὁ ὁ χο- 
ρός) δι᾿ ἣν αἰτίαν πάρεστιν ἀἷθ6 
Μουνιθγαηρ 468 Αὐξίγθίθβμβ. --- Π16 
ΒΕγύμιμθη (ὁ ῥυϑμὸς ᾿ἀνακρεόύντειός 
ἐστι κεχλασμένος πρὸς τὸ ϑρηνη- 
τικόν 30}0].) Θαΐβρυθομθη θυ ἐγ Ὁ- 
Β6!σθη Θ τατηπησ, 6] 086 ἀοΥ ΟἾΟΥ 
144 ΠΗ ἃπυβδοτί, πα ΘΙ ρθη 510} Ὀ6- 
ΒΟ ΟῚ δὴν ἀθῃ γ ΘΙ] Ομ 6 (ΒΟΥ. 

128. τάξις: Ὑ]16 στάσις Επαμα. 811 
ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἁμά, ΟΒΟΘΡΗ. 
468 στάσις δὲ πάγκοινος ἄδ᾽ ἐπιρ- 
ροϑεῖ. 

129, πτερύγων ἁμίλλαις 5. το 3: 
πτέρυξιν ἁμιλλωμέναις. ΥΩ]. 141. 
Ποὺ Βορυ 468 πο οϊουπάθη ϑύτγο- 

ὈΘη5 ὈθΖιθηΐ 8108} διῇ ἀ16 Ὀϑιάθτυ- 
Βϑισθη ΕἸᾶρΟΙ], 6]0η86. 6885. ρ]θίοι- 
58] ΘΙΠΘΠΟΘΥ Ζανογύμαη ΜΟ]]ΘΏ, 
ὙΕ]. ὅορι. Απῦ. 100ὅ τροχοὺς ἁμιλ- 
λητῆρας ἡλίου. 

181. μόγις: υοα 5886 ῬΔΕΥΙ ΔΘΡΎΘ 
ῬΘΥΒΌΒΒΙ5586 ἀϊοπηῦ, αὖ 115 ΘΟΠΠ68- 
ὕππι ἀαγοῦ, Ἰὰ 6 γοίθυθ ΒΟΧῸΒ πὰ- 
ΠΙΘΌΥΙ5, ΨΙΓΡΊΠ ΕΠ ΠΥ 5 ἀἸ ΒΟ ΡΠ1π8 
Ἰαδοαπάστη. 810 Ῥδϑάδροσιαβ. Αη- 
ἀΠΡΌμΘΒ. δραὰ Ἐυϊριάθιη (ῬΒΟθη. 
89) νἱᾶπὶ ΟἸΓΟΌΙΠΒΡΙΟΙΌ, ὙΘΥΘΏΒ. ΠΘ 
4115 1η ΡῈ] ΘΟ τα Ῥτγοάδιπέθτα ΥΘΡῚ5 
ΒΙΙΆτα νἱδαρθγθὺ (ϑομᾶι2). Υ 6]. ΒΌΡΡΙ. 
990 ὑμᾶς Ὧν ἐπαινῶ μὴ καταισχύ- 
νειν ἐμὲ ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπί- 
στρεπτὸν βροτοῖς χτὲ. -- παρει- 
πουσα: ΥρΊ. ΠῚ ον τ, ἄθὺ ως 
εἰπὼν παρέπεισεν ᾿ἀδελφειοῦ φρέ- 
νας ἥρως αἴσιμα παρειπών, γρὶ. 
606: 1 ὅσο; Ὁ; 99}, ἜΓΡΗ: ΤΨΒθορ. 
90 μαλακοῖσι παραιφάμενοι ἐπέεσ- 
σιν. Παρειποῦσα Κδημ 510} ΖΧὙ8ᾺΓ 
σΥδιη τη 50 διῇ τάξις ὈΘΖίθ θη, 
ϑύθ ῦ Δθ6Υ θα αϑάδηκθῃ Π80Π 50, 
815. Οὐ ἐγὼ προσέβην γογϑιβρθσδῃ. 
56η ψᾶγθ (υ9}]. χὰ 201). 

182, πραιπνοφόροι. 
Πα ΙΟ0ἢ 6]6 56 ῃγ". 

188. ἐξέπληξε “6 8600, 870 πηῖΐ 
ΘΠΒΟΒΘΆ]ΙΟΠΟΥ Βοχίθμαηρσ δὰ αἱθ 
Αὐὖ ἀθτ ψιγκοπάθη ὕὕσβϑομο, υρ]. Αρ. 
480 φλογὸς παραγγέλμασιν νέοις 
πυρωϑέντα καρδίαν. --- δὲ σῖτά 
ΖΜ ΊΒΟΠΘη Ρυϑροβιύίοη τ. ουθαμ 
ΒΘΏΥ Βϑπῆρ ΘΙ ΠΡ ΘΒΟΒΟΌΘη ({Π Π16818), 
Κυῦρον ΠῸ 8 68, 48, 1. 

184. ϑεμερῶπιν: ἘταΡΘαΟΙΚΙ68 28 
Ζηρις δ᾽ αἵματόεσσα καὶ ““ρμονίη 
ϑεμερῶπις. ἨΘΒΥΟΙ. ϑεμερῶπις 
(φ(αἰδώς)" ἐρασμία αἰσχύνη πϊομί 
σϑηδα; ἀθηη ϑεμερός (σοι ἀοΥ ͵ υτ- 

. αὖραι ἃ. ἢ, 
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σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 186 

ΠΕ αἰαῖ αἰαῖς 

τῆς πολυτέκνου Τηϑύος ἔκγονα, 
τοῦ περὶ πᾶσάν 9᾽ 

Ἄ  κΞ, 

χϑον 
Ἁ 2 ἘΝ 

πατρὸς Φὀχεανου 

εἱλισσομένου 
ἀκοιμήτῳ ῥεύματι παῖδες 

140 

δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑ᾽ οἵῳ δεσμῷ 
προσπορπατὸς τῆσδε φάραγγος 
σκοπέλοις ἐν ἄκροις 

φρουρὰν ἄξηλον ὀχήσω. 

(ἀϊντιστροφὴ αἹ 

ΧΟ. λεύσσω, Προμηϑεῦ" 

2681 8ε) στοῦ ἄθῃ Βεοουη 4685 τὰ- 
ΒδΤΉΘῺ ὉΠῚᾺ βδοβθύζίθῃ Ἵνει. ϑεμερή᾽" 
βεβαία, σεμνη, εὐσταϑής ἨεΒΥΟΠ, 
ἀδθῃ ϑέμα, ϑέμεϑλον, ϑεμοῦν) ἃ 
αἰδὼς ϑεμερῶπις 1ϑῦ α16 Βομομέοτη- 
μοι, Ὀ61 τ θΊ μον 416 Μϑομθη στρ 
ὈΙοΙθ θη ἃ. γα σ᾽ βιἔζσθη ; ἄθη αθσθη- 
βδὲζ ἄδσι ὈΠάΘΣ σύϑην ἀπέδιλος. 

186. σύϑην : [)» 5 ΒΥ ΠΑΡΊΒΟΠ6 Απρ- 
τηθῦ ἔθη] Ὀ6Ὶ ἄθῃ ΤΥΎΔΡΊΚΘΙΝ 
ΠΙΟῊδ 56] θη ἴῃ ἸυυΊΒοπθη ΚΒ 6] ]6η ἃ. 
ἴη ἄδθῃ Βοίθηγθηθμ, βθ] ἴθ ηοΥ α8 
ὑθιηρογα]8 νρ]. ἐρέϑισε 181. -- ὄχῳ 
πτερωτῶ: ΕἸάσοινασθη πάθη 510 ἢ 
Ὅν Καυπβίοηκταβθτη Οϊξουβ, νυρ]. 

Β, ΜάΠον- νΊ βίου, Ῥοακιιᾶϊου 
ΕΣ 8: ΚΕ ΕΠ ΕΟ 1 ἸΌΡῚΓ ἼΝ ΠΣ 
111, 112, τὸ Τυϊρίοϊθιηοβ δα ΘΠ 6 ΠῚ 
ταί Θομ νδηθηβ σθ]η Ῥθβο νη σίθῃ 
γασθη βιὐχί. 

136. ἀπέδιλος. ῬοΥ 8680]. ουϊη- 
ποτῦ ἂἃπ Ἠββίοα Ὁ. ἢ. 848 γείτονες 
ἄξωστοι ἔκιον. 6]. ὅορῃ. ΕἸ. 871 
ὑφ᾽ ἡδονῆς τοι, φιλτάτη, διώκομαι 
τὸ κύσμιον μεϑεῖσα σὺν τάχει μο- 
λεῖν, ΤΆΘΟΟΥ. 14. ΧΙΧ 86 ἄνστα μηδὲ 
πόδεσσιν ἑοῖς, ὑπὸ σάνδαλα Δ είης 
(ΒΙομ 119 ἁ δ᾽ ̓ ἀφροδίέτα λυσαμένα 
πλοκαμῖδας ἀνὰ δρυμὼς ἀλάληται 
πενϑαλέα νήπαστος ἀσάνδαλος), 
ΑΡΟ]]. Βμοά. 1 48 γυμνοῖσιν δὲ 
πόδεσσιν ἀνὰ στεινοὺς ϑέεν οἴμους 
(νοῦ ἀρ δι]θπάθηῃ Μραβθδ). 

1857. πολυτέχνου: ν5]. Ζι 128, 
1, 14, 201 Ὠκεανὸν τε, ϑεῶν γέ- 
γνεσιν, καὶ “μητέρα Τηϑύν. 

138. περὶ πᾶσαν εἱλισασομένου (2 

φοβερὰ δ᾽ ἐμοῖσιν ὄσσοις 

546) χϑόνα: νρ]. ἀψορρόου ᾿Ὡκεα- 
νοῖο 11. 18, 899, Οα. 30, 65. Ονἱά. 
αβῦ. 81 ἀαχδταῦ Οοθδπαβ αὐοπάδιηη 
Τιϊαπῖάα Τ  ύμγη, αὶ ἐθυγᾶμα 1Ἰαπῖ- 
415 αὰδ μαἰεῦ ἅτα Ὀ1 84 18, 

189. ἀκοιμήτῳ ῥεύματι: ΟἹ] Ηἱ 
14, 344 ἄλλον μέν κεν ἔγωγε (βαρὲ 
ἀ6. ΞΟΒ]ΔΕ) ϑεῶν αἰειγενετάων ὁ ῥεῖα 
κατευνήσαιμι καὶ ἂν ποταμοῖο ὁέ- 
εὕρα ᾿Ωκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάν- 
τεσσι τέτυκται. 

141. ΘΥποη τῶ Π8 60 ν ΘΠ ΘΠ θη ΠῚ 
ΘΟΥΠΙΠΟΌΙ Δ Β11Ὲ1] Ργοα απ (ΒΟ 62). --- 
Ζὰ προσπορπατός ΟΕ]. 61. 
145. φρουρὰν ὀχήσω ν9]. φρου- 

ρήσεις 31. ὀχεῖν͵ δῦ πϑοῖ Οα. ἴ, 
211 ὀχέοντας ὀιξύν, 11, 618 κακὸν 
μόρον, ὅν πὲρ ἐγὼν ὀχέεσκον ὑπ᾽ 
αὐγὰς ἠελίοιο, 81, 802 ἣν ἄτην 
ὀχέων ἀεσίφρονι ϑυμῷ Ζὰ δου ΕἸἄγθη 
(Βαέϊπ6Γ6). ἄξηλον: νρὶ. ἀτερπῆ 
91, ἀμέγαρτα, 402, ΟΠο. 1011 ἄξηλα 
νίκης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 

144. φοβερά (ἰἰπ||48) ὁμίέχλη: 
γΡῚΊ. ξὰ ἀχώ, ὀδμὰ ἀφεγγής 118. --- 
πλήρης διακρύων: ΜΠῚ ἀ16. τϑσθη- 
ΒΟ ΔΗΡΥΘ ὙνΌΟΙΚο; γΕῚ. ϑρύ. 228 
χαλεπᾶς δύας ὕπερϑ'᾽ ὀμμάτων κρη- 
μναμενᾶν νεφελᾶν, ΒΟΡΗ. Απί. 028 
νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὑπὲρ αἵματόεν 
ῥέϑος αἰσχύνει τέγγουσ᾽ εὐῶπα πα- 
ρειάν, Επν. Ηΐρρ. 118 στυγνὸν δ᾽ 
ὀφρύων νέφος αὐξάνεται, ΔΒΒΡΒα- 
Π68 Οουι. ΠΙ Ῥ. 191 τὸ προσὸν νῦν 
νέφος ἐπὶ τοῦ μετώπου, ΗοΥ, Θρἱβί. 
118, 941. ἄθιὴθ βαρύ! ο παθθῃ. 
ΜῈ ἄθηὶ ΒΠΔ6 ττῶγ βομοη Ηοπιθν 
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ὁμίχλα προσῃῇξε πλήρης 145 
δακρύων σὸν δέμας εἰσιδοῦσαν 

πέτρᾳ προσαυαινόμενον 
τὰδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις. 

νέοι γὰρ οἰακονόμοι χρατοῦσ᾽ Ὀλύμπου" 
νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις 
Ζεὺς ἀϑέτως κρατύνει, 

Ἁ ᾿ Χ ΄ Ἂ 3 . 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νὺν αιστοῖ. 

ΠΡ. 

τοῦ νεχροδέγμονος 

γουρθρθαηρθη []. 17, ὅ91 τὸν δ᾽ (ἄρῃ 
Ῥεβοβατηΐθῃ Ἡθοϊοι) ἄχεος νεφέλη 
ἐκάλυψε μέλαινα. 

148. εἰσιδοῦσαν ἩΘΟῊ ἐμοῖσιν 
ψ16 ΟΒΟΘΡΗ. 410 πέπαλται δ᾽ αὐτέ 
μοι φίλον κέαρ τόνδε κλύουσαν 
οἶκτον, ῬΘΙΒ. 918 λέλυται γὰρ ἐμῶν 
γυίων ῥώμη τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντα, 
ΒΌΡμ, ΕἸ. 479 ὑπεστί μοι ϑράσος 
ἀδυπνόων κλυουσαν ἀρτίως ὄνει- 
ράτων, ΑΙ, 1006 ποῖ γὰ μολεῖν 
μοι δυνατὸν τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν 
πόνοισι μηδαμοῦ: ὑπηρΘ Κθανῦ Ἐν. 
Μοά. δ7 ὥσϑ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπῆλϑε. 
λέξαι μολούσῃ. 

146, πέτρᾳ προσαναινόμενον: 
πρὸς πέτρᾳ αὐαινόμενον: ΥΒ]. ΒΌΟΡΒ. 
ῬὨΪ]. 964 αὐανοῦμαι τῷδ᾽ ἐν αὐλίῳ 
μόνος, Ἐ]. 819 αὐανῶ βίον. -- Ζὰ 
αὐαινόμενον λύμαις Υ6]. 98. 

1411. ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις 5. 
Υ͂. 8. ἡθεμαμτίνοιο δεσμοῖς λυμαν- 
τηρίοις (991), νρ]. οἰστρηλάτω δεί- 
ματι ὅδ0, ἔμθοον. Ερισυ. ΧΠῚ 4 
χηροδέτῳ πνεύματι. 

148. Μὶ|ιῦ γὰρ σοὺ 510} ἀθὺ ΟἼΟΥ 
α16 ΒΥκΚΙδυυηρ ἀοΥΓ ΜΙΒΒΗδπα]πηρ, --- 
οἰακονόμοι νοὴ Ζθι8: 510 οὖ 508: 
ἀθηῃ Ἰοχὺ βιΐζθῃ πθιιθ ΗΘΥΥ Δ ΠῚ 
ἨσάΘΥ, αὐδηηνὶβ 46 ἀπὸ ἰδηζιμ 
ΒΘΙΊΔΟ δῦ (ΒΟ 2}ὲ. ὙΡ6]. βαρύ. 2 
ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἕν πρύμνῃ 
στόλεως οἴακα νωμῶν, 02, Ῥογ8. 167, 
πηΐθῃ 518. 

1580. νόμοι ἀ΄ῖ6 νϑυβ ΠἀΘΥ]]Ο ΠΟΙ, 
γοη ἀοΥ ΔαρΘη Ὀ]1ΟΚΠ ΟΠ Θη Ἡδυυβομαΐ 
ΒΟ ΘΡΘπθη (ἰθβεῦζθ (ΥΒ]. πόλις ἀλ- 
λως ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια ϑ6ρ. 
1070), ϑεσμοί αἀἴ6 Ὀ]ΘΙ Θμ θη ϑαΐΖ- 
ὌΠΡΘΗ 818 ΑἰιβῆτιβΒθ 465 δ ]ρ ΘῈ 
Ἠρομίβ. ἀϑέτως ἀϑέσμως, οὐ συγ- 

εἰ γάρ μ᾽ ὑπὸ γῆν νέρϑεν ϑ᾽ “Διδου 

κατατεϑειμένως ἨθΒγΟἢ. ἄθαβ ρο᾽θὺ 
Θοβθῦζθ πϑ ἢ οἰσϑηθι Πιρομὺ (180), 
Ομ ἀ16 Ηθυυβομθ οἷπθβ ΠΌΘΟΥ 
βίθῃοπᾶθη (ὑθβθῦζθθ ΔΗ ΖΙΘΥΘΉΠΘΗ 
(οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος Ἀρατεῖ 824). 

161. τὰ πρὶν πελώρια νῦν ἀιστοῖ: 
Δ] Θῃ ΘΙ “18 ΤΡ ΒΘΥΘα αν ἰΐθη’ 
(τοὺς Τιτᾶνας καὶ τοὺς τούτων νό- 
μους ὅ50}0].); 45 γογτύ πελώρια 
1δῦ ὈΘΖθιομπθα ἔν 485. Ζ61 ] οῪ 
ἀδὺ ΤΙ Δ Π ΘΠ ΠΘυυβομα . Ζι ἀθι (16- 
ἀδηκθη Ὑ9]. Αρ. 108 οὐδ᾽ ὅστις 
πάροιϑεν ἣν μέγας, παμμάχῳ ϑρά- 
σει βρύων, οὐδὲ λέξεται πρὶν ὦν. 
᾿Διστοῦν σοῦ ἀἴ6 Ε]σΘ. δἰπθι νο]]- 
βὐδηαισθη γι οὐαηρ δὴ (48,58 
Τη8 ἢ πἰομίβ τΘ 1 ἀδνοη “ ῦγῦ πὰ 
Βι6 ηὐ’, ἄιστος “ ψΘΥΒΟΒΟ]]ΘΗ ). 

109. νέρϑεν Ἅιδου: [6 Κῦνο}]} 
“ΠΟΙ πηΐθ θη Πδὰθ5. Εἰπαπίοτ᾽ 
ΠΔΟῊ αθΥ Απβιομῦ νοὰ 1. 8, 18 ἤ 
μιν ἑλὼν ῥέψω ἐς Τάρταρον ἠξρό- 
Ἔντα --, τόσσον. ἔνερϑ'᾽ ᾿Δίδεω ὅσον 
οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης (απ. 132 
Τάρταρόν ὃ᾽ ὑπὸ χϑονὸς ᾿ϑὺ Τατ- 
ἰαγὰβ οι θϑαθαξοπα τηϊὖ ΗδαΒ685). 
Πουύμῖη πᾶγθ 0 α16 {Ὀυῖσ θη 
Τιύδηθπ σϑβύϊ σὺ ττουάθη 1]. 8, 481, 
Η685. ΤΊ Θορ. 120 τόσσον ἔνερϑ'᾽ ὑπὸ 
γῆς ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ ,γαίης" 
ἐσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον 
ἠερόεντα. 

168 ἢ, τοῦ νεκροδέγμονος: Υ]. 
ϑορύ. 860 πάνδοκον εἰς ἀφανῆ τε 
χέρσον, ΘΌΡΡ]. 150 τὸν ̓ πολυξενώτα- 
τον Ζῆνα τῶν κεχμηκότων; ἨΟΙΠΘΓ. 
Βγηηη. Υ 9,117,480 ΠοΙββι Ἡδάθβ Πολυ- 
δέχτης α. ἸΙολυδέγμων. ΥρῚΊ. οἶστο- 
δέγμονα ἁησαυρόν ῬογΒ. 1020, -- 
ἀπέραντον: ΥΡ]. 1078. --- δεσμοῖς .. 
πελάσας “τι, πϑὐ6 το ἀδ, ᾿ππιθΥ- 
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εἰς ἀπέραντον Τάρταρον ἧκεν, 
δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας, 1δὅ 

ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος 
τοῖσδ᾽ ἐπεγήϑει. 

γον 2 

νῦν δ᾽ αἰϑέριον κίνυγμ ὁ τάλας 

ἐχϑροῖς ἐπίχαρτα πέπονϑα. 

(στροφὴ β΄) 
, εἰ ΄ 

τίς ὧδε τλησικαρδιος 

ϑεῶν. ὅτῳ τάδ᾽ 
ΧΟ. 

δάμναται Οὐρανίαν 

Ὠἶπι ἴῃ Εἰ 6556 1} σϑίβρθ᾽; χὰ δεσμοῖς 
πελάσας 8]. ἔτ. Ἃ]6. 999 βρόχῳ 
δέρην οὐρανίῳ πελάσσαι, ἀαοὶ ἢ]. 
ὅ, 1600 κακπῇς ὀδύνῃσι πελάξειν. 

1660. μήτε τις ἄλλος: Ῥτοιηοίμθιβ 
βομθαῦ 910}: γορ θη Μϑῃβοῆθῃ Ζὰ 
γτϑᾶθῃ. ϑομδαθηΐγθουιθ ἃ. ΗΌμπ ΑΘ Υ 
Ἐδῖπμαθ θαρῆπαρὺ ον προ] ΟΚΊΟΙΘ 
418 ἀδ5 Βοβηηθυομβίθ, νο]. Ηοτ. 
ΠῚ Ὁ 51:6: 80. 10. 1991 ΕἸδ5. Ὁ 1). 
699, ἌΘΒΟΙ. Ρδ18. 1084, ϑορῃ. ΑἹ. 
82, Απὐ. 647, Βαγ. Μαα. 888. ὕδ ον 
α16 ΘΒ θ!]απρ’ γῸ τὶς γΕ]. σὰ 21. 

1517. ὡς -- ἐπεγήϑει: γ6]. 149, 
Ο"ο. 195 εἴϑ'᾽ εἶχε φωνὴν ἐν ὅπως 
δίφροντις οὖσα μὴ ᾿κινυσσόμην, 
Κυᾶρου 1 8 54, 8, 8. ἐπιγηϑεῖν Ὀ6- 
Ζϑιομποῦ ψ|]6 ἐπιχαέρειν ((ὅ8 ἐπί- 
χαρτα, 100 ἐπιχαρῆ) τὸ συνεπιγελᾶν 
τοῖς ἀλλοτρίοις κακοῖς. 

108. κπένυγμα : Επιθία!. Ζὰ 1]. 4, 
281 τοῦ δὲ κινύω αὖϑις παράγωγον 
τὸ κινύσσω" ἐξ οὗ παρ Αἰσχύλῳ 
αἰϑέριον κπένυγμα, τὸ ἀέριον εἴδω- 
λον (ψὶ6 αἴϑυγμα νοη αὐϑύσσω, 
αἴνιγμα νὸὰρ αἰνέττομαι). ΡγΕ]. 
Ομοθρῃ. ἃ. Ὁ. ἐκινυσσόμην “Βΐῃ αι. 
Βμουρονορὺ ψῦνγαθ, δϊη- α. μ6υ- 
βουδηκίθ. αἰθέριον κίένυγμα 
(οΒΟ. ]Πτ) δῦ οἷηθ Ἰα ]ρ 6 ἘΠ 
γγὰ8 ὈΘΒΟπάουβ ἀθββμαὶῦ [ν᾽ Ρτο. 
τηθίμπθαβ ρϑββῦ, Ὑ70611 δ΄ ἴῃ ΤὙΘΙΘΥ 
[αὖ Βεπρὺ ὉΠΩ6 οἴπθῃ πὐαθσραπκί 
πηΐου ἄθη Εββθη δὰ ΠΌΘΗ. 

161, συνασχαλᾷ : ἀ16 ἀπᾶάθγθ ΒΌΥΠὶ 
808. ὙρΊ. Ιβοοῦ. Ῥαμθρ. 8. 181 συν- 

ἐπιχαρῆ ; 

τίς οὐ συνασχαλᾷ κακοῖς 

τεοῖσι. δίχα γε Διός; ὁ δ᾽ 
ϑέμενος ἄγναμπτον νόον 

100 

ἐπικότως ἀεὶ 

οργισϑῆναι τοῖς ἀδικηϑεῖσιν, συμ- 
πονεῖν απΐθῃ 2714, συγχαέρειν, συν- 
(τ αν (ΤῊ ΘΠ πδΉπιΘ ἐὰν Τιοιὰ οὐθὲν 
ἘΎθααθ). 

109. ῖ΄6 αἱΐθ Εοση τεῦς ἣπαᾶρὲ 
8105. ΖνΘΙ]8η ὈΘῚ θη ΤΥΔΡΊΚΘΙΝ 
1 ᾿γυιβομθη Θύθ!]θη, θ61 ΑΘβομυ 
ποοῦ ϑορύ. 108 (107), Τγρια. 66. 

162---181. ΤγΘὶ Αὐξδβαμρθη Πδῦ 
61 Αθβομυβ ΠῸῚ ΟΘΥ τηθ] 5006 
Τυϊταθῦου (γρ]. ΞΌΡΡΙ. 111 -Ξ 128, 
Αρ. 48ὅ, Οδο. 44, δ). Ἀδγὺ Τὶ. 
ῬγδοΟηγ 5. ἴπὰ χυγοίξεπ ἔπαθα βπάθὲ 
510}: 1} ἀΏΒΘΥΘΙα ΘΟ ΚΘ ΠῸΣ ΠΟΘΙ 
Θμσηδ] 61 δἴπθιὰ ΕἸ σθη μηδ θη 718. 

1608. ϑέμενος: γΕΙ- ΠΡ 625 
ἄγριον ἐν στήϑεσσι ϑέτο μεγαλή- 
τοραὰ ϑυμόν, Τγυίδθαβ ἔγ. 11, ὅ 
ἐχϑρὰν μὲν ψυχὴν ϑέμενος, ΤΉΡΟρΗ. 
89 ἀλλὰ φίλει καϑαρὸν ϑέμενος 
νόον ἤ μ᾽ ἀποειπὼν ἔχϑαιρε. -- 
ἂν ἄγναμπτον νϑυ]απσὺ ἄδ8 Ὑογβ8- 
τηϑ88 οἷη γογύ, ἀδ8 ζύσϑὶ [ϑη Ό 6 
ὈηΠαορὺ (νοὶ. 189): ὙΦ ΠΥΒΟΠΘΙΒ]ΠΙΟὮ ἰδ 
(μδοῖ Η. 1. ΑΒτθηβ᾽ Ὑυθπα παπρ) 
αἴθ Εοσυμι, ἀκνάμπεΐξον ἘἈθυσα- 
βύθ! θα (σεὶ. ἄπευκχτος α. ἀπεύχετος, 
καμψίπους ἃ. καμπεσίγουνος, παν- 
ἀρκής ἃ. πανάρκετος). Ζὰᾳ ἄγναμ- 
πτον νόον ΥΡΊ. Π. 94, 41 οὐδὲ νό- 
μα γναμπτὸν ἐνὶ στήϑεσσι. 

1θ4. δάμναται: οἷ ΘΡΙΒΟΒΘΕΥΝ οτῦ, 
ΚΟ ΊΒ0 ἢ μ᾿: Οἁ, 14, 4817 ἀλλὰ μὲ 
χεῖμα δάμναται, Ῥϑβδί νίβοι. ΒΌΡΡΙ. 
904 νῖθ ἴῃ ἀθὺ [Π188. --- Οὐρανίαν 
γένναν: νΕὶ]ὶ. 20ὅ ἃ. απΐθῃ. ἔγρυη. 
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’ Ξ 53.ὡν , , “ “᾿ , , 
γένναν᾽ οὐδὲ λήξει. πρὶν ἂν ἡ κορέσῃ κέαρ, 1θὅ 
ἢ παλάμᾳ τινὶ τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν. 

ΠΡ. ἡ μὴν ἔτ᾽ ἐμοῦ, καίπερ κρατεραῖς 
ἐν γυιοπέδαις αἰκιξζομένου. 
χρείαν ἕξει μακάρων πρύτανις, 
δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ᾽ ἀφ᾽ ὅτου 170 
σκῆπτρον τιμάς τ᾿ ἀποσυλᾶται. 

- 3 

καί μ 
ἐπαοιδαῖσιν ϑέλξει, 
οὔποτ᾽ ἀπειλὰς πτήξας τόδ᾽ 

οὔτε μελιγλώσσοις πειϑοῦς 
στερείς τ᾽ 

ΡῚ Α 

ἑγῶ 

καταμηνύσω. πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων 17 
δεσμῶν χαλάσῃ ποινάς τε τένειν 
τῆσδ᾽ αἰκίας ἐθελήσῃ. 

(ἀντιστροφὴ β΄ 

ΧΟ. 

1ΠΠ ἀθ5 Προμ. λυόμενος ΤΙιϊδησπι 
ΒΟΌΟ]65 βιϑπθγαξ, Θοβ]ο, 1], ὅ, 898 
Οὐρανιώνων. Οὐρανίαν ψῖθ Τὺυν- 
δαρέα͵ ϑύγατερ Ἀσ. 88, ᾿άγαμεμνο- 
νίαν ἄλοχον ΘΡα. 1499; 1], 14, 817 
᾿Ιξιονίης ἀλόχοιο, απέδα 590. 

106. παλάμᾳ (᾿ Ηδπαβίγθι σ᾽ ) 
τινί: γ9]. ΟΠο. 188 ἐλϑεῖν Ὀρέστην 
δεῦρο σὺν τύχῃ τινὶ κατεύχομαι, 
ΒΌΡΗ. ΑἹ. 8588 ἀρχτέον τὸ πρᾶγμα 
σὺν τάχει τινί, Ῥιπα. ΟἹ, ΙΧ 39 
σύν τινι -μοιρεδίῳ παλάμᾳ. 

107. ῆ μὴν ἔτι: νρ]. ἀπξθη 907. 
168. ἐν ᾿ἰϑῦ ΦηΒΟΒΔΆ]ΠΟΠΘΥ 815 α6 

Ὀ]οΒΒ6 ἀαῦ, ἱπβίγατη. 4]. ὅ62, 6 ἃ. 
Ζὰ 420, --- αἰκιξομένου ΕΒ  ΨΊΒΟΗ, 
ὉΠΩΘΥΒ 19ὅ, 2217, 260. 

170. τὸ νέον “πϑὰ τιπὰ ποίδμν- 
10ῃ᾽, γ9]. ΞΡ]. 841 πόλεμον 
αἴρεσϑαι νέον. --- βούλευμα: περὶ 
ἼΝ ὠτος τῆς Θέτιδός φησι. ὅ6}0!. 

11. 5. 7 ἃ. 16. --- Τὰ οοη- 
ΩΝ Βῖο ΒΟ βουσθ οὖ Δ ΙρΊΙΘ 
Ῥχγουηθύμθιαβ ἱπαϊοαῦ; 1π αὁ Τρ 8, 
ΟΟΥΙΥ 805 Ῥοθίδθ, 41] 810 οὖ αὖ- 
ἐθηύομθμι ϑρθοίϊαθογισηα δοαϊῦ οὐ 
δοίϊοη18 ὑγαρίοαθ ΟὈΥΒΠῚ, τι6 ᾿πϑῦο 
οἰ δὰ ποτα ρογνθηϊαῦ, ᾿ηδ]θοὺ 
80 ΒιΒΌ ΘΠ ΑΙ (ϑομα 2). 

171. ἀποσυλᾶται: Ὀυτοῃ 485 

σὺ μὲν ϑρασύς τε καὶ πικραῖς 

δύυαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾶς, 

ῬΥΔΘΒΘῚΒ. ψιΓὰ ομπθ6 ΗΠ οϑι οὐ φαΐ 
α16 Ζειῦ 416 Ὁ]Ο586 ΥΓΚαηρ α. Βο]σο 
ΠΘΥ ΟΥΡΘΒΟΌΘη,, Ὑρ]. 104, 948. 

112. Ζαὰ οὔτε -- τε γρ]. 244, 200: 
Ζὰ οὔτε - τ᾽ οὐί(ποτε) ϑΌΡΗ. Απί, 
108 ἔμοιγε πο οὐϑ' δ᾽ ὀλεῖται 
πλησία σύ τ᾽ οὐδαμὰ τοὐμὸν προσ- 
ὄψει κρᾶτα, Ἐπὰν. Ηΐρρ.. 802 οὔτε 
γὰρ τότε λόγοις ἐτέγγεϑ' ἤδε νῦν 
τ᾽ οὐ πείϑεται, Ἠδτγδοὶ, θ0ὅ οὔτε 
τούτοις ἥδομαι ᾿πεπραγμένοις χρη- 
σμοῦ τε μὴ Ἀρανϑέντος. οὐ βιώσι- 
μον, Το. Ἰ 120 οὔτ᾽ ἐκεῖνος ἔτι 
κατενόησε τό τε μαντεῖον οὐκ ἐδή- 
λου. ὮχτΙοῖ οὔτε --- τὲ πιῖτὰ Οὔ 
τ. αοναὶῦ οἰ ΠΘηΠΘΥ Βθρ θη θογρο- 
βί810. 6 8086] τηἱῦ τ΄ οὔποτε 
πΘΟΉ οὔτε Θηὐβρυιομῦ ἀ16 σϑαπαουίθ 
Θυγαοίαῦ πτήξας καταμηνύσω νϊθ 
π᾿ ἀογ ἃ. 5. Απύ, 768, --- μελιγλώσ- 
σοις ΘΥἸΠΠΟΥ δῃ τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσ- 
σῆς μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή 
(Π. 1, 249), γε]. Εν. ἔτ. 891 εἴ μοι 
τὸ Νεεστόρειον εὔγλωσσον στόμα... 
δοίη ϑεός. -- μελιϊγλώσσοις: Ὠ16 
Οὔβαν π8.0}} ἄθτη φυγθιύθη Απδρἐιβύθ 
ον Τοίγαροαϊθ τιγα δγβὺ 61 Εἱυτὶ- 
ῬΙά468 βίγθῃρ Θἰμρ μα] ἔθη. 

1106. χαλάσῃ, μὲ (ἀπάγῃ ὅ8, 119, 
γρ]. λωφᾶν 21). 
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᾿ 3 

ἄγαν ὃ ἐλευϑεροστομεῖς. 180 

ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε διάτορος φόβος" 
δέδια γὰρ ἀμφὶ σαῖς τύχαις, 
πᾶ πότε τῶνδε πόνων 

[2 ’ , 2 

χρὴ σε τέρμα κελσαντ ἐσιδεῖν" ἀκίχητα γὰρ 
ἤϑεα καὶ κέαρ ἀπαράμυϑον ἔχει Κρόνου παῖς. 18ὅ 

ΠΡ. 

τὸ δίκαιον ἔχων᾽ 

5 -ς.} ΄’ Ἀ Α 3 

οἶδ΄ οτι τραχὺς καὶ παρ 
“ "δ 
ἔμπας. ὀΐω, 

ἑαυτῷ 

΄ " 3 

μαλακογνώμων ἔσται ποϑ' ὅταν 
ταύτῃ ῥαισϑῇ᾽" 
τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 100 

εἰς ἀρϑμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα 
σπεύδων σπεύδοντί ποϑ' ἥξει. 

ΧΟ. πάντ᾽ 

180. ἐλευϑεροστομεῖς: ν6]. λαβρο- 
στομεῖν 821, ϑρασυστομεῖν ΘΌΡΡΙ. 
208, χαριτογλωσσεὶν παηΐθη 294, 

181: ἐρέϑισε: τι 188. ΠΕΥ ΠῸΓ 
δ8 οἰηθιῃ Ὑοσίθ Ὀθδίθῃθηαθ ΤΥϊ- 
Ῥγυϑοῆγβ ἴθ ατ θη Επιββ6α ραββὺ 
Ὀ]Ιοβ5 ἔτ ἀθη τα θ] Ἰ]βοῆθη ΤΥΪτηθίου, 
Ὑ6], σὰ 102 τ. Ζὰ 2. ΠΕΥ Αογῖβῦ 
τγ16 Ῥεἱ ἐγέλασα, ἤσϑην, ἀπέπτυσα 
(ππΐθηῃ 1070): νρΊ, Κυᾶρου 1 8 ὅ8, 
θ, 8. 

188. ὕορρεου δέδια πᾷ πότε νϑ5]. 
Ζῃ 99. 

184, Οὔδηῃ 100 ἀθηκὺ τη8ῃ 8 
αἋ85 ΑὨΌΥΘΟΠΘη (65 Ταρθ5 ΘΟ. ΟΥ̓ 
ΕἸΩΒ θυ 55, ΠΙΘΥ δ 85 Απἰδηάθη, 
ὙΓΘΙΟΠ65. νομ ϑίαστα. πὰ. Μϑθυθβποίῃ 
Ὀοίγοιῦ. -- ἀκίχητα δἷῃ Θρ βοη68 
ὙΥ οὐὐ (1]. 17, τὸ ἀκέχητα διώκων). 

188. ἀπαράμυϑον ταῦ ἸΔΏΡ ΙΗ 
α΄ Ῥτῖν. ψῖο ἀϑανατος ἀκάματος 
τη ΕΡΟΒ ἴῃ ΕῸ]Ρ6 468 γθυβρθαῦν- 
Ἡἶδβ65 (ἀϑάνατος Ππαὺ ἀϊθβθ Τιἴπρθ 
αὐτο σθηοπαβ Ὀ6Ὶ ἀθη Αἰέίβομθη 
Τιομέθση ὈΘ μα] θη). 

186---192. 1)68 νἱϑυέθ απδρξβυϊ- 
Β0η6 ϑγβίθη 1ϑὺ ποῦ ΘΌΘΗΒΟ 4611 
αγὐδύθη οἼΘΙΟἢ 16 88 χυγθιΐθ ἀθπὶ 
ουβέθῃ, γν]6]] 61  ηὖ γ7 61] 65. θη ΒΟΏ] 85 
ῬΠάος, (τψῖ6 ΞΟΡἘ, ΑἹ, 251 Ε.). Μῦρ- 
ΠΟΠΘν Ὑ οῖβο ἰδ ἀ16 5.6116 1 κθη- 
δα ΟἿΝ 81] πἰτητηῦ ἡ 0 ῥαισϑῇ δἴπθη 
Αα8[8}] 8). 

1865. παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ δίκαιον 
ἔχων νρ]. 408, 180, ἔξαν. ΒΌΡΡΙ. 420 

, 

ἐκκάλυψον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον, 

οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον 
πόλει, ὅπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ 
εἰσὶν νόμοι κοινοί, κρατεῖ δ᾽ εἷς 
τὸν νόμον κεντημένος αὐτὸς παρ᾽ 

αὐτῷ, ΑΘΒ01. ΒΌΡΡΙ. 810 σύ τοι 
πόλις, σὺ δὲ τὸ δάμιον. Ζα δίκαιον 
Υ68]. 160, 

187. ὀΐω “ἰδ οἶμαι (168), ΟΡΙΠΟΥ, 
“Ββοββ, ἄθῃῆῖκθ 108’ ΥΘ]. Π. 8, ὅ80 
ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν, οίω, κείσεται 
οὐτηϑ είς (Ε1οΥ τοϊῦ ἸζαγΖοηὶ ι ΜΊ1Θ Ὀ6Ὶ 
ΗοΙΘΥ ἴῃ ΜΙ ἀθ5 Ἠθχδπηηθίθ"Β). 

189. ταύτῃ ῥαισϑῇ βΒεσὺ Ρτομιθ- 
ἐμπθὰβ σϑηθἰ πη 5800] {(ταϊῦ ΒΖ θμαηρ, 
τῇ 416 ὙΥοτίθ 169 Ὑρ]. ζὰ 170) τῖβ 
ΘΙΠΘΥ, Ο6Υ 861ὴ συΐθβ ΒΒ ΕΓ 
5108 Ῥϑηβιξ α. 810}. ἀθββθῃ πη ] 10} 
ἔγθαί. Ζα ταύτῃ Υ8]. τῶνδε 241. 

190. ἀτέραμνος: γ6]. 1002; ἀτέ- 
ραμνος ᾿ἰδὺ θη ΠΟΙΠΘΓΊΒΟΠΘΒ Ὑγοτί, 
Οα. 18, 107 κῆρ ἀτέραμνον (τὸ μὴ 
ἐνδιδοῦν, σκληρόν ἨθΒΥΟΒ.), γΩ]. 
ὀργὰς ἀτενεῖς Αρ. 71. -- στορέσας 
Ὀ]ΑΠΟΗ, τῖθ 485. δαΐνγα!]θηαθ ἃ, 
ΔΗΒΟΗΓΘΙΘμᾶ6 ΜΘ 505 πῖθᾶθν 
σἰδυίοῦ, πθῆη ἀἷθ Αὐΐγτοραηρ (65 
ΘβΆΥΠΙ65. 510} Ἰορί, 

191, εἰς ἀρϑμὸν καὶ φιλότητα 
Ὑγ18 Ηρ. Ἀγ πΊη. ΠῚ 524 κατένευσεν 
ἐπ᾽ ἀρϑμῷ καὶ φιλότητι, γΕ]. 1], 1, 
802 ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρϑμή- 
σαντε. 

198 --390 οὐβδίθβ Ερ θιβοάϊοῃ; 
198---288 ουβύθ ὅοθῃβδ ἀθββθίθ θη 
(Ργσοια δ μβοῖβ π. ΚοΟΥΥΡ ἢ 8108). 
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΄ 2 7) 

ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι 
οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς αἰκίξεται" 

δίδαξον ἡμᾶς, εἴ τι μὴ βλάπτει λόγῳ. 

16. ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε. 
ἄλγος δὲ σιγᾶν. πανταχῇ δὲ δύυσποτμα. 

᾽ Ἁ Ἧ 3 ἐπεὶ τάχιστ 
στάσις τ᾽ 

ἤρξαντο δαίμονες χόλου 
ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 200 

οὗ μὲν ϑέλοντες ἐχβαλεῖν ἔδρας Κρόνον, 
ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆϑεν. οἵ δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν, 
ἐνταῦϑ' ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 

-" » " ν 

Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε καὶ Χϑονὸς τέκνα, 

οὐκ ἠδυνήϑην᾽ αἵμύλας δὲ μηχανὰς 
ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν 

τὴν ὑπόϑεσιν (ἀϊ6Θ ἘΧρΟΒΙ ΟΠ 
ἌΓ νου δα] 16 ρθη άθῃ ΒΘϑΘ θη οι θη) 
βουλόμενος διδάξαι τὸ περίεργον 
(4885 ΠΘΌΡΊΘΥΙΘΘ ὙΥ 656) τοῦ γυναι- 
κώδους ἤϑους προσέλαβεν. (15 Μο- 
Ἐϊν᾽θυαπηρσ). οὐκ ἂν γὰρ ὃ Ωκεανὸς 
(ἀθν πϑομῆου Δα 10) ἠξίωσεν ἐρω- 
τῆσαι εἰδώς. ὅ.8ο], 16 Νραυρίογταθ 
ζοὶσὺ 815 ἀδὺ θυγϑσίθῃη ΤῊ ΘΙ] Δ ἤΤηΘ 
ξὰτ Ρτοτπθίμθυβ. ΠΌΘΟΝ ἰϑὲ ἀ16 ΕΥ- 
ΖΒ απρ ΔΟἢ σοη ϑοιίθ 468 Ρτο- 
τηϑύμουβ ἀυτο ἄἀθη Ττοβῦ, ἀδ5 ΗΘΥΖ 
τοῦ Αηΐῃ61] πϑητπθηθῃ ΕὙΘαΠ θη 
διβΖ ΒΟ ἀξέθη (νρ]. 198) τηοὐν]οτέ. 
Ῥτυοτηθίῃϑιιβ παῦ ἢπῦ α16 Αὐῆοτγαο- 
γτὰησ δρσονατίοί, πὰπ ἴἢγ βοίου 
ὩΘΟΠ ΖΕ ΚΟΥΊΤΊΘΗ. --- Π6Υ Ῥγοὶορ τηῖϊῦ 
ΑἸΘΒΘΥ ουβύθῃ ΟΘη6 468 δβυβίθη Κρ 615- 
ΟὐἸΟηΒ τηϑοηῦ θη οὐβίθῃ Αἰῦ 468 
Ῥνδτηδ8 ἃτι8, ΘΙ ΟΠ ΘΥ α16 Εἰ ΧΡΟΒ 101 
σοῦ ἃ. ἄθη ατυπαᾶ Ζὰ ἀοὺ Π8ΟΒ[Ο]- 
τον Ἂς αἀγαμλδίϑομθη ΕἸ] ἈΚ] ὰηρ' 
δορί, 

1960. εἴτι μή: ῬοτΙβ. 161 ϑεοῦ δὲ 
καὶ μήτηρ ἔφυς, εἴ τι μὴ δαίμων 
παλαιὸς νῦν μεϑέστηκε στρατῷ, 
ΒΌΡΡΙ. 1010 εἰ γάρ τι μὴ ϑεοῖς βε- 
βούλευται νέον. ΥΟΊ. 168. -- Β6- 
ΤΥ Κϑηβυγθυίῃ δῦ α16 Ὑ]ΘΥΖΔῊ] ΔΟΥ 
6,6 ἴῃ 8116η ἢθάθη 468 Κουυρῃδῖοβ 
(249, 259, 4172, 507, 631, 819, 1036) 
ἈΌΒΒΟΓ 698 ἢ. ἃ, ἴῃ ἄθη ἤθάθῃη ἀπᾶ6- 
ΓΘ ῬΘυβοηθη 393, 511, 522, 589, 609, 

191. Ζὰ ἀθγ ἈΠΆΡΠΟτὰ ἀλγεινὰ 
μὲν --- ἄλγος δὲ νρὶ. 238 ἃ. ΡΟΙ8, 

ἈΈΒΟΗΥσΒ, Ῥτοχηθίμοαβ. 

217 φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ 
μάχην. 

200. ὠροϑύνετο Εἷπ ΘΡΊβΟΠ68 
γγοτί. 

201. οἵ μὲν ϑέλοντες: ἃογΥ (Δ0- 
Ξο] 6) Νοταϊηϑεϊν Θηὐβρυιομῦ ἀθι 
ἀθάδηϊκοη δαίμονες ἐν ἀλλήλοις 
ἐστασίαζον, ΥΡῚ], ΞΌΡΗ. Απῦ. 2369 
λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν 
κακοί, φύλαξ ἐλέγχων φύλακα, 
Επιτ. ῬΉΟΘΠ, 1463 ἣν δ᾽ ἔρις στρα- 
τηλάταις, οἵ μὲν πατάξαι πρόσϑε 
Πολυνείχην δορί, οἵ δ᾽ ὡς ϑανον- 
των οὐδαμοῦ νίκη πέλοι, ΒδΟΟΙ. 
1131 ἣν δὲ πᾶσ ὁμοῦ βοή, ὃ Δ 
στενάξων κτὲ͵ Κιᾶρον 1 5. ὅ0,. ὃν 4 
ἃ. ἀηΐθη χιὶ ὅθ9. 

302. δῆϑεν, 501Π1666, ὨΙΟΥ͂ Οἤπ6 
αἴθ σου μη] 10 Π} 6 ἸΡΟΠΙΒΟΉΘ Βᾶγθαηρ 
(986) οὐδ ϑυθ)]θοίνα Βοαθαξαησ' 
νοΥΡΘΌΠΟΒ’ Ρ νει. Επγτ. ΙΘη 831 
Ἴων, ἰόντι δῆϑεν ὅτι συνήντετο. 

203, ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν 
Δ εῶν, 5ὑαϊῦ “ἀατηϊέ ἀθι ΚΥΌπΟβ ἀ16 
δυο Ὁ οσμα! θη Ὀ]ΘῚ 06’, τγϑ1} 68 
810}. γΟΥ ΠΘΠ ἅτ 416 ῬοιβομΠ6ἢ- 
Κοιῦ 468 Ζθιι8 Βδηα6]0, 

204. τὰ λῷστα πιϑεῖν τοὺς Τι- 
τᾶνας: Κνᾶρου 1:98: 46: 11 ΠΣ ΌΞΞΕ 
Π16 Αογϊβϑίθ ἔπιϑον ἃ. ἐπιϑόμην 
Βηάθη 510} Ὀδὶ ἄθῃ ΤΎΘΔΡΊ κου ΘΘΠΥ 
Βδπῆσ, 

205, νΩ]. Ηθ5, Τπθοσ. 01: Γαίης 
τὲ καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα. 
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δ0 ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ὥοντ᾽ ἀμοχϑὶ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν. 

ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ 
καὶ Γαῖα. πολλῶν ὀνοματῶν μορφὴ μία. 

, , 
μονον Θέμις. 

τὸ μέλλον ἢ κραίνοιτο προυτεϑεσπίκει, 
Υ 9 Ψ 

ὡς οὐ κατ 
, τὰ .Σ ,: ᾿ Ἁ λ 

ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν 
χρείη. δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν. 
τοιαῦτ᾽ 

ἐφαίνετ᾽ 

208. αἀμοχϑί: [πὶ ΤΠ6Ὀθυυηπΐῃ 
τηθιηΐθη 516 Ττηϊῦ ἸΠΥΘΥ Του] σθη θα 
ππθϑπαϊσθη ταῖς Ἰϑὶοδ ΟΠ πη 6 Ἴδησο 
ὙΥΙΚοΙ σῦρο ἀθ θυ Ἰῆσθη θσΉΘΥ ΗΘΥΥ 
Ζιι ΘΥάθη, --- πρὸς βίαν 1π| ἀθρθη- 
βϑύζ χὰ αἷμύλαι μηχαναί. 8]. Ηον. 
οαττη. ΠΠ| 4, Θὕ γἱβ. Θ0η51}1 ΘΧΡΘΙΒ 
τα 016 ταῇὖ ϑ8. 

210. πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ 
μία ᾿ἰϑῦ α16 Βροουϊπαθπηρ ἀθὺ Τα ϑηΐι- 
βοϊθυαηρ γοη δα ἃ. ΠΉΘΙαΐΒ (σβ!. 
1091), ΤΊ ΘΙΟμ6 Εππι. 5 Γαῖαν᾽ ἐκ δὲ 
τῆς Θέμιν πο ἀθὺ σον] ΟΠ 6 η 
Τυααιίοα (Η 68. ΤΊιΘορ. 185) 815 
Μαΐου ἃ. ΤοΟμύου ππίθυβοῃιθ θα 
σγογάρη. οΥ ΠΙοηῦου βομθιηῦ ἀφ 6] 
ἀν αὐθδίβομθη Το Καϊβαρθ σϑ οὶ σῦ σὰ 
Β861ηὴ, ΜΜῸ66 δἷπθ δὐζβοῆβ [βου 
Ἱερίας Γῆς Θέμιδος ἀπαθαΐοῦ. [πῃ 
Αὐκοάϊθη μαύίθ Ἰ)θυπθίου ἄθη Βεὶ- 
ΠεΘη ΤΏ ΘΒ Ῥδι5. ὙΠ] 25, 4, 
Τιτανὶς ὨροΙδϑοὺ ΤΏ ΘΙηΙ5. 8174, ΠΗ 
41165 ψαθ Ζ11ΠῚ ΤΙ απο μρ ΘΒ Β]ΘομΐΘ 
σϑῃῦγἑ, τοῖῦ Τιτὰν ὈδΖϑιοππθῦ ψῖτα: 
Ὑ1Θ ΤΉ Θτηΐβ ἃ18 ΜαΪΕΥ ὅδ ὺ ΤΊξαΠΘη, 
850 οιββὺ Ρυουηθῦμθιιβ 815 ΞΟΠ ΘΙ Π 68 
Τιξμθη Τιτὰν Προμηϑειῖς ΒΟΡΏ. 
Ο. Ὁ. ὅθ, Βαν. Ῥποθα. 1129, Ιοὴ 458. 
ἔθ 7}. ῬΙομίον, ὙΘΙΟΠΘΥΙ ἴῃ ἔγοιου ᾿τ- 
Πηαπηρ' Ῥγοιμδέμ θα Ζτπτὴ ΟΠ ΠΘ ΟΘΥ 
ΠΗ ΘΙη 8 τηδοηΐθ, 58} 810}: ΠΥ γϑτ- 
Δ] αββῦ δἰπθη οὐνγαῖσθη οἰ 16 465 
Ὀπρομαρθηβ, (8885 "6 Βραθαυΐαηρ, 
ὙΘ]ο0 86 δα, ἴῃ ΑΘΥ ΚΟΒΙΠΟΡΌΠΙΒΟΠΘη 
θιομύππρ μαῦ (νρ]. Ηρβιοα. ΤΠ θοσ. 
463, 410, 494, 020, 884), Οἢη6 
τγθιΐθυθ5 δα ΤΆ ΘΙ ἀθουύσασθῃ 56], 
Ζιι ὈΘΟΘΡΊΘΗ. 

11, [)88 γῬύϑθβθῃηβϑ ἡραΐφοιτο, 
ψγ611} ἄθπη ὟΝ οἰββασθπάθῃ α16 Δυϊκαηῖ 
415. Οοροηνατῦ “γουβομ οί, γρ]. 
τίϑησιν 848, τελεῖται 929. 

3 .Ν ἢ 2 ’ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 
3 ῳ., 2 φῸχ ’ δὴ “» 

οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 
κράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 

εἶναι προσλαβόντι μητέρα 

ἘΣ 

δ᾽ 

γ 61]. ὅορῃ. ΡὮ]]. ὅ94. ἡ μὴν ' 
ῃ λόγῳ πείσαντες ἄξειν ἢ πρὸς 
ἰσχύος πράτος, διβδούάοιη ΚυϊροΥ 
1.8 68, 839, 8. 

215. δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας, 
π-ετοὺς δὲ δόλῳ ὑπερσχόντας (Αοο. 
465 ϑιιθ]θοὐβ), 

Ὀ]οββθη δόλῳ. Ζα ἀ6. ΒΙΘΥ ἀαγοἢ θα 
Θϑρθηβδὲζ γϑυϑη] δ ββϑίθῃ ϑύθι]απρ’ νρῚ. 
Εὰγ. Απαᾶν. 216 Θρήκην χιόνι τὴν 

θη. δηάθιθ Ὡ8Οῃ- 
αὐοκηοῆοσο ομάθπηρ βὐϑὺῦ οἰ πθδ. 

κατάρρυτον, ΒΌΡΆ, Ὁ. Τγτ. 189 τοῦ- 
τον ὃ κτανών, Ἰ)οιοβίῃ. ΥΠ|Ι 8 28 
ταῦτα τοὺς ἀδικοῦντας, ΧΙΥ ὃ 25 
ταῦτα δ᾽ οἵ κεκτημένοι. Τ.6γ ΔΑουῖϑὺ 
ὑπερσχόντας βύθῃῦ ἴῃ Βοχιθπμηρ' ᾿αΐ 
χρείη κρατεῖν ("αἸΘ] πῖσθη, 6 1016 
68 8) 1[15ὺ θη Οθρῃθυ σανουρθίμδῃ 
Βαθθη πὔσαθη, να θη ΞΊΘΘΘΥ 581}). 

21. προσβλέπειν βἐθῃῦ ἴῃ (61 
ΒΊηΠ6, ἴῃ Θ]ΟΠΘτα σον Βη]1οἢ ὠπο- 
βλέπειν Βθρυδαοηῦ σιγά. 

210. Υρ]. Ασ, 1058 τὰ λῶστα τῶν 
παρεστώτων λέγει, Αὐιβίορῃ. ,Ἔαα, 
80 κράτιστα τοίνυν τῶν παρόντων 
ἐστὶ νῶν κτέ, 

217. προσλαβόντι: συναιρομένῳ 
τῇ μητρί ὅ61μ01. Πὸὺ θαδν ὑγοί 
Ὧ68. πϑομίο!σθμάθῃ ἑκόντα, ΘΙΟΠΘ5. 
510ῃ ψασθὴ ἕχόντι δῃ ἄθῃ [πῆηϊδῖν 
ἈΠΒΟΒΠΘΒΒΘῚ τητιβϑίθ, τηϊῦ Βοχιθμαπρ 
θῇ μοι (Κυᾶσου 1 δ ὅ 
ἄρῃ ταἰββίδμθπαάθῃ οἰοιοιδλαν προσ- 
λαβόντα μητέρα δὰ γϑουτηοϊάθηῃ. 80. 
Το]ρὺ βορὰ. Ὁ. Τ᾿, 858 πδοὴ ἐννέπω 
σξ -π- προσαυδᾶν, μήτε τούσδε μήτ᾽ 
ἐμὲ ἄον αν ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ 
ἀνοσίῳ μιάστορι; ατὰ πϊοηῦ αἴθ Β6- 
φἰθμαηρ γοῦ ὡς ὄντα -- μιάστορα 
ααΐ ἐμὲ οἴἴθῃ σὰ δ 586:. γε. ΟΡ... 
ΕΙ. θῦ9 ἢ “πάρεστι, μὲν στένειν -- 

ἀλγεῖν ἐστερημένῃ, πάρεστι δ᾽ 

οι. 8), ἅτ] 

[: 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ἑχόνϑ᾽ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 

ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 
κευϑμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον 220 
αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 
ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 
κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἐξημείψατο. 
ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι 
νόσημα. τοῖς φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. 255 

«ι 3 5᾿ ᾽ », ἈΝ Φν ἮΝ 

0 δ᾽ οὖν ἐρωτατ΄. αἰτίαν καϑ' ηἡντινὰ 

αἰκίξεταί με. τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 
, 3 3 ᾿ , Π , 

καϑέξζετ΄. εὐϑυς δαίμοσιν νέμει γέρα 

ἄλλοισιν ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο 
βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον ἀρχήν, 

290 

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος 
τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον. 

-- ἄλεκχτρα γηρασκουσαν, ΒΌγΥ. 
Μβαα. 1281 δέδοκταί μοι παῖδας 
πτανούσ τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσϑαι χϑο- 
νὸς καὶ μή σχολὴν ἄγουσαν ἐκ- 
δοῦναι τέκνα (Ὀ61465. πύου Επη- 
τ γΚαηρ᾽ (68 Υ ΘΥΒΙ ΔΒΒ568). 

219. Ταρτάρου: γρ]. 416 Ζὰ 152 
ἀπσοί γίθῃ ΒΈΘΠ]Θα α. ΗΒ5, ΤΠΘορ. 
861 Τιτῆνές χὰ ὑποταρτάριοι Κρό- 
νον ἀμφὶς ἐόντες. -- Ζα μελαμ- 
βαϑής͵ γ51]. 1029, 1060, 1]. 8, 119 ἣν 
Ἰάπετός τε Κρόνος τε ἥμενοι οὔτ, 
αὐγῆς Ὑπερίονος ἠελίοιο τέρποντ᾽ 
οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαϑιὺς δέ τε Ταρ- 
ταρος ἀμφίές. 

221. αὐτοῖσι συμμάχοισι: νρ]. 
1047; ἀδγ ΑὙἙΚ6Ὶ ὈΪοιθὲ ἀαθϑὶ ἴῃ 
ΑΘΥ ἔδρεὶ ψοΡ, Κυῦρον. 18 48, 16, 19. 

228. καχκαῖσι ποιναῖς: ΦΥ͂ τὰ 
ποινή ( βομδαϊσαηρ,  οΥβ  ]  πιπρ’) 
16 ἄποινα δθοῃ ἵπὶ σαΐθη ΘΙΠΙΘ 
σοΌτθποηῦ (ϑαρρ!. θ2ὅ λέξωμεν ἐπ᾽ 
"Δργείοις εὐχὰς ἀγαϑὰς ἀγαϑῶν 
ποινάς, ἄορ ΠΟ. 792 δέδυμα καὶ 
τριπλᾶ παλίμποινα ϑέλων ἀμείψει, 
ΡῬιηα, Ῥγύμ. "118 ποινὰν τεϑρίππων, 
Νριῃ, 1107 ἡσυχίαν καμάτων μεγά- 
λων ποιναν); ἀΟΟἢ 5011] κακαῖσι πἰομῦ 
ἀϊθ Ὀθβοηᾶθτο Βράσαϊαηρ, γοη ποι- 
ναϊῖς, ΤΘΊΟΠ6 ἀαγ ἢ ταῖσδε ΒΙη]ϑπρ- 

ΠΟ Ὀοϑυϊχηταῦ 158ὕ, ΔΗ ΘΘΌΘΠΗ, ΒΟΠ ΘΓ 
ἄρῃ ἴῃ ταῖσδε ποιναῖς Θηἐμ ἤθη θα 
(ϑάδηῖζθη οἰρθηβ που σουῃθθθη(ταῖσ- 
δὲ ποιναὶῖς, κακαῖς ποιναῖς), τ]. 
ϑόρῃ. ΡὨ1]. 417 σοὶ δ᾽ ὄνειδος οὐ 
καλόν, Ἐπιν. ῬΏμοθη. 94 φαῦλος ψό- 
γος. -- ἐξημείψατο ἴῃ ἀν Βοαθαΐαῃρ, 
1η ἡ ΘΙΟΠΘΥ ρον ΒΜ] 100 ἀνταμείβομαι 
ϑοβᾶρὺ γα, ν9]. Ζὰὰ 21. 

229, νέμει: ὙΡΊ. Ζὰ 109. --- ΝΔΟΝ 
Ηθβ. ΤΠπθορ. 881 Ὀββίμπηπιθη 16 
αὐύζου (68 ΟἸΣΙΩΡ Ὡ8 0 ΒΘΘΠαΙρ ηρ; 
465 Τιῤαπθη Καιιρίθβ δα ἄθη Πδύῃ 
ἄθν Οὔδ Ζθι8 Ζππὶ ΗΘΥΎΒΟΠΘΥ ΟΥ̓ 
Θοιίοτ: ὁ δὲ τοῖσιν ἐὺ διεδάσσατο 
τιμάς, γ6]. δὰ, 18 εὖ δὲ ἕκαστα 
με ρρπλοος “διέταξεν ὁμῶς καὶ πέ- 
φραδὲ τιμᾶς. 

290. διεστοιχίξετο᾽ διήρει. ὅ68}0]. 
διετίϑετο ἐν στοίχῳ καὶ τάξει, 
διηρει" (ἀπὸ τῶν εἰς τοὺς σηκοὺς 
εἰσαγόντων τὰ ποιμνία καὶ διακρι- 
νόντων ἐκ τῆς νομῆς ἑκάστῳ τὰ 
ἴδια). ΗΘΒυ ΟΠ, 
289 [, ἀιστώσας: γ9]. τὰ 151 ἃ. 

068. ΑΘβοῦγαβ μαΐ Πΐθυ ἀ16 ϑαρΘ 
γοη ἀοΥ Αὐΐϑι πη θυ ο] σθ ἀοΥ Ζ61- 
αἸζου τι. ΜΘΗΒΟΠ ΘΠ ΒΟΒΙΘΟΒου' Ὡδ0] 
ΟΙΘΘΠΘΥ ὙΥ οἶδ Ὀϑμαπαρὶύ, νρ]. ΕἸπ- 
Ἰοιὐαπρ 5. 18, 

4 Ἔ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

3 - 

καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 

ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽" ἐξελυσάμην βροτοὺς ἐῷ Φ»Ρ σφι 

τὸ μὴ διαρραισϑέντας εἰς “Διδου μολεῖν. 

τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι, 

πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰκτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν᾽ 

ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴκτῳ προϑέμενος, τούτου τυχεῖν 

οὐκ ἠξιώϑην αὐτὸς, ἀλλὰ νηλεῶς 240 

ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς ϑέα. 

ΧΟ. σιδηρόφρων τε κἀκ πέτρας εἰργασμένος. 

934. καὶ τοῖσιν: ἄθεον ἄθῃ Αὐί!- 

ΚΘ], ΘΙ! ομ υ ὈΘΒΟΠ6Υ8 τὴ Δ ΏΒΟΒ] 88 

δα καὶ, δὲ (γ5]. ἀαπέθῃ 816) α. γὰρ 
416 ρσοποιηΐηδὶα Βοαθαύπηρ' Ὀθθμγῦ 

μα, νο]. Κυῖρϑν Π 8 ὅ0,1, 1--ὖ. 

985. 606. Ὧδ8 Αβυμπαθίομ Ὀθὶ 

ον Εγκιβυαπρ γὙρ]. Κυῖρον 1 8 59, 

1, ὅ. --- ἐξελυσάμην: νοη ἄθπὶ {061 
οἷο νευμββησίθη, 6 Πηη ἃ0. ΠΟΟΝ 

πἰομῦ Πουθ συ ΒΘηθῃ [7606] Μ016 

Οἁ. 10, 286 ἀλλ᾽ ἅγε δή σε κακῶν 
ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω, ἔτ. Αμαν. 
9518 ϑανάτου νιν ἐκλύσασϑε. 

986, Ῥδὺ [πβπιἶν τοῖδ τὸ μὴ 

βέθῃΐ πϑο ἢ δἴπθιι Αὐϑάταοϊς, ὑγΘ] οΠ 6 Υ 

οἷμθ ἀθὺ ἄσγομ ἄθῃ [πῆπιὐϊν δΔηρθ- 
σοῦθηθη ΕΌΪσΘ οηϊροσθηρθεθῦζίθ, 
πα ογβίσοθοπαθ Τμδυσκοιῦ ΟΟΘΥ 
ὙΥΚβαιακοῖῦ Ὀοχοιομποῦ, νο]. Κυῦ- 
ΘΕΓΙ 8 67, 12, 2---4, απΐθιι 808, ΑΡ. 
1110 ἄκος δ᾽ οὐδὲν ἐπήρκεσαν τὸ 
μὴ (μὴ οὐ) πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν 
ἔχει παϑεῖν, Ῥοῖβ. 291 ὑπερβάλλει 
γὰρ ἥδε συμφορὰ τὸ μήτε λέξαν 
μήτ᾽ ἐρωτῆσαι παάϑη. 

281. τῷ νψῖθ Ρ6ὶ Ηοπιου (νρ]. σὰ 
651) ἃ. ϑξυρὴ, Ὁ. Ἦ᾿ 611 τῷ ἀπ᾿ 
ἐμᾶς φρενὸς οὔποτ᾽ ὀφλήσει κακίαν. 
- τχτοϊαῖσδε: ἴῃ τοιοῦτος, τοιῦσδε 
(υ9]. ϑδρί. 21, ἂσ. 1100), οἷος, ποιῶ 
Καπη ἀογ Πιρμίμποηρ οὐ νϑυκῦσυ 
σψογάθη (Κυῦρσον ΠῚ 8 8, 8, 1). Μδη 
ΒΟ ΤΙΘ Ὁ ἀδπη ΜἈΒΥΒΟΒΘΙΒ]ΪΟἢ ὁ ἴν 
οι, Μὶ8 ποεῖν 510}. 56 8γ μᾶπῆρ ἴῃ 
Τηβοι τ 6 Ππαθύ, 

939. ἐν οἴκτω προθέμενος : προ- 
παῦ ἴον ζϑι Ποῦ Βοαθαΐαμηρ (“10 
μϑῦ6 παῦ σαΐθα ἀθη Απίδῃρ' σ6- 
γα ῃ}}᾽), ν5]. Αρ. 1008. καὶ τὸ μὲν 
πρὸ χοημάτων κτησίων ὄχνος βαλών, 
Εὰγ. Ιοη 914 χάριν οὐ προλαβών. 

τούτου: πϑτΆ]} 16} τοῦ ἐν οἴκτῳ τί- 
ὅεσϑαι. 

241. ἐρρυϑμισμαι: ᾿γοΠΐβο ἢ. “ΖῸΓ 
Οτάπαπρ σορυδοιί). --- ὅσ οβθοῦ- 
γ01 514 58010ηὴΠ6 ΔΡΡΟΒΙΌΠΘΩ, 
Ὑ6Ι0Π6 ἀἴ6 συγοῖθθ ΗΔ] [86 ἀ65 Ὑ ΘΥ8688 
ΘἰΠΠΘὨΠ]ΘΏ, Υ9]. 880, 461. 

945, ϑοιῖῦ Ηοιηθι δἷπθ οἷῦ σου- 
Κοτασηθηάθ ΒΘΖθιομπαηρ ἀον (16- 
ῬΔΒΠ]οϑισκοὶῦ (οάθὺ δοθῆ ἀ65 τὰ- 
Ὀθαρβάιηθη ΝαΪμ65). 1]. 10, 88 βαρὺ 
Ῥαύγοκ]υβ σὰ ΑΟΒ1}168 νηλεὲς, οὐκ 
ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεὺς 
οὐδὲ Θέτις μήτηρ᾽ γλαυκὴ δέ σὲ 
τίχτε ϑάλασσα πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι, 
ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής (ἀδγπδοι 
οι. Δθη. 4, 866 ἀυτῖβ ρϑμαϊῦ ᾧθ 
δα  θ.5 Πουγθη5 Οδαοᾶβαβ ΗΙγοᾶπδθ- 
ααθ δἀνμηιοσαμῦ ἀρθγῶ ὕἰρ 68, 606]. 8, 
43). ὙΩ]. 11. 34, 206 σιδήρξιον νῦ 
τοι ἤτορ, Η68. Τπθοσ, 389 Εὐρυβίην 
τ᾿ ἀδάμαντος ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸν ἔχου- 
σαν, Ρίπά. ἔγρτα, 88 ὃς μὴ πόϑῳ 
κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος ἡ σιδά- 
ρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν, 
δορῦ. δὴ σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸς 
ἀνδρείᾳ φλέγων ἔπνει, ἔτ. Μρά. 
1219 τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα πέτρος 
ἢ σίδαρος, ἅτις ... κτενεῖς, ΟΥοΪ. 
ὅ90 πέτρας τὸ λῆμα καἀδάμαντος 
ἕξομεν, ΤΆΘΟΟΥ, Χ τ Μίλων ὁψα- 
μᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ᾽ ἀτεράμνω, 
Μοβοδυβ ΙΥ͂ 44 μοχϑίξει πέτρης ὁ γ᾽ 
ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου καρτέρον ἔν 
στήϑεσσι, Τ1001}}. 11, 08. Β6 018: Β0ἢ 
ἐμὰ βαηῦ ἅυτὸ ρυϑθοογαϊα ἔθυτο 
γἰποία πθαὰθ ἰπ ἔθμθγο ϑύαῦ ἰἰδὶ 
οοτάθ 8116χ, Ουἱᾶ. Αὐπου, ΠῚ ὁ, ὅ9 
116 μαροὺ οὖ βι116658 οὖ σνίγαϊῃ [ἢ 
Ῥϑούοσθ ἴδγσιμι, Ηου, οσιῃ, 1 ὃ, 9 
111 τον οὐ δ65 ὑιρΊθχ οἰγοῶ ρθοῖαβ. 

( 
ογαῦ. 

-΄---  Ὡπὰῷ πα .΄΄’΄ὦοὄὈ;ΠοΠὲαΠΈΠ]" ᾿ς «0ΦΦᾳΦὌὌἈἜ.Ψ 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. δ 

ὅστις, Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾶ 
μόχϑοις" ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 
ἔχρῃξον εἰσιδοῦσά τ᾽ ἠλγύνϑην κέαρ. 24Ὁ 

ἼΡ. 

ΧΟ. 
ΠΡ. 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ 
πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ 

940, καὶ μὴν δῦ “οὖ νογο᾽, 
«οὐ βᾶηθ᾽ δυὺ “ἴα βισηϊποαῦ 
(Εδυαδῆη χὰ ὙΊΡΕΥ. 892). ΗἸΘΥ “ οὖ 
βΒ8η6᾽ (φέλοις σορσθηβε 6 }}}; “ οὐ 
ψοσο" 459, 1080, “αἰαι" 982, 988. 
εσθῃ ἀδὺ Εγσϑηζιηρ σὸη εἰμὶ 
γ6]. χὰ 42. 

2471. μή: νρ]. 969, ῬΘΙΒ. 844 μή 
σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφϑῆναι μάχῃ. 
θυ Ομοσ δύ σϑιοῖσῦ 510} α16 Ηδγύθ 
αοΥ ϑίγαϊθ. δι8 Θ᾽ 6ΠῚ ΒΟ ΘΥΘΥΘΗ 
ΨΥ ΘΟμθη σὰ οὐ Κ]ἄγθη. --- τῶνδε 
“ῶβ ἀὰ ΔηρΡΘΟΘΌΘη μαβὺ’ νυ]. 
ταύτῃ 189. 

248. προδέρκεσθϑαι: Ὠ16 οτδαβ- 
βιομῦ ἀθ5 Τοάθβ 1δὺ οἷπ 606], νγϑ]- 
ομ685 ἄθῖὰ Μϑηβοόμθη ἐμά ισθ8 δύγο- 
θη γψρυ]ϑιαθὺ ἃ. ἴῃ βὑυχηρ β᾽ ΠΠ]ρ' 
τηϑορῦ, 161} τὰ ἀογ Τα γοῦ Αα- 
56 ΘΟ οὐ ἃ. βθίηθιῃ ϑέγθθθη 
οἷὰ Ὀθδύϊητηϊθθ 216] σοβθύζῃ [ἰβύ. 
Απ αἴθ86 18 ΤΠαυκυῖῦ ἸΒΠγθπαθ 
ΕΌΙΡΘ ἀοΥ Ὑογδιαββιομῦ 465 Τοὰθ8 
Ἰδῦ ΠΙΘΥ θ61 προδέρκεσϑαι μόρον ρ6- 
ἀδομῦ. ἴα δηάθγθτη ϑίπηθ βαρὺ Ζθι8 
ἴπ ἄθιη Μγίμιυβ ἀθ8. ΡΙ]αύοῃ σοτρ. 
ὕ28 ἢ πρῶτον μὲν οὐν παυστέον 
ἐστὶ προειδότας αὐτοὺς τὸν ϑάνα- 
τον. νῦν γὰρ προΐασι. τοῦτο μὲν 
οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηϑεῖ 
ὕπως ἂν παύσῃ αὐτῶν. Ἠ]ΘΓΏΔΟΙ 
80116η αἴθ Μοηβομθη πἰομύὺ ΜΊΞΒΘΙ, 
ΘΠ: 816 ΒίοΥΘη, αἀδτηϊῦ 516 θη 
Τοάέθηγιομξον πίομξ ἄγοι γουθογοὶ- 
ἰοίθ Μιϊ8], ἀσγοι τηϊύρ ΘΠ ΟΥαΤη 6 η8 
ΖΘΌΡΘΗ, Ὑ6ΙΟΠΘ ᾿ππ θη 6 πὶ σουθοηίοβ 
ΤΌΘ ὈΘΖθαρθη 50116η, χα ἐβιαΒΟΠΘῃ 
γΘΥΒΌΘΟΠΘη. Υρ]. ποὺ ΗΟΥ,. ΟϑΙΊΩ. 
ΠῚ 29, 29 ρυμάθηβ ἐαύαγὶ ὑθιη ρου ἶβ 
οχϊξατη οοἸρίποβ ποοίθ ΡΥ Θυὗ ἀ 618. 

καὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 
μή πού τι προύβης τῶνδε καὶ περαιτέρω; 
ϑνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρχεσϑαι μόρον. 
τὸ ποῖον εὐρὼν τῆσδε φάρμακον νόσου ; 
τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατώκισα. 2600 

ἐδωρήσω βροτοῖς. 
ἐγώ σφιν ὥπασα. 

249. τὸ ποῖον -Ξ τὸ φάρμακον 
τῆσδε νόσου ποῖον εὑρών “ὙΘΙη6- 
αϊατη απο ὰ10 τηοῦὍο ΔΙ αΙΒυΪ 
αα816 {α1ῦ᾽. [15 αἱ ἱπτουγοσαῦ, δα- 
ἀἸθμαῚ βύπαιο 1ὰ, ατοαὰ δ] θυ ατη 
ἀἸοθυθ σα]ῦ, οοουραύασιβ 1088. οΥᾶ- 
ὑϊοπθῖὰ ᾿ποομαῦ, απϑῶὶ ἃ 1110 80- 
ΒΟΙΝῚ σαϊῦ; 086 ϑαΐθιη απϊῷ Θδπὶ 
ΔΌΒΟΙγΘΟΥΘ πῸη Ῥούίοβϑί, δααϊῦ ρτο- 
ὨοΙπΘὴ Ἰηΐθυσοραύναμη (ΒΥ 8 Πη 
χὰ ΥἹρ'. 26). --- νόσου: γ5]. 884, 590, 
000, 082, 977, 1009. 

900. ἈΒΒΟΠΥ]αΒ μαὺ, ψ16 282 ἀ16 
ϑδρθ γον (6 γουβοη:θάθηθη Ζοϊί. 
ΑἸΐου, 80 ΠΙΘΥΙ 416 ϑαρθ σοὺ ΟΘΥ 
Ῥαπάοτα (Η685. Ὁ. 1). 95, οθϑθῃ ὥ. δ) 
ὭΘΟ, ΘΙΡΘΠΘΥ Ὑ οῖβθ 8ὸ Ὀθῃθηαε]ύ, 
ἀδ55 αἴθ ὉυβρυηρσΊο 6 (ἀθϑύα!ῦ ἄοΥ 
ΘαΡΘ ΠΙΟἢὔ ΤΊΘΠΥ ΘΥΚΘΗΠΌΔΥ ἃ. ΠῸΓ 
αἀ6ὺ ὑϊθίοσθ ἀθάδηκθ ρθὈ]]Θ Ό6η ᾿βύ. 
Π)ὲν Μρῃβοῆ, θη πἰ6 αἰ Ηοΐπαηρ 
νουϊϑβϑύ, βέγοδ ἔουτδ πΒΟΙ Βθίμθιη 
1616, νϑυριβδὺ ἀδυῖθον ἄθὰ Τοὰ ἃ. 
θοβούρὺ ὨΙΟΗῦ, σγὸὺμ ἸῃΠΔ 1η ΒΘΙΠΘΥ 
ΤπδρκΚοῖῦ ἀπύθυ γοομ θη Ζὰ ογά θη 
ΟἤηΘ 861} Ζ16] ϑυσϑιοῃῦ ζὰ ΒδΌΘη. 
ΥΒΊ. Β᾽πιομ  88 ΑΙΠΟΤΡ. ἔν. 1,8 ἐφή- 
μξροι ἃ δὴ βότ᾽ αἰεὶ ξῶμεν, οὐδὲν 
εἰδότες ὅπως ἕκαστον “ἐκτελευτήσει 

ϑεός. ἐλπὶς δὲ “πάντας κἀπι- 
πειϑείη τρέφει ἄπρηκτον ὁρμαί- 
νοντας, δορῃ, Αμῦ. 615 ἃ γὰρ δὴ 
πολύπλαγατος ἐλπὶς πολλοῖς μὲν 
ὄνασις ἀνδρῶν, πολλοῖς δ᾽ ἀπάτα 
κουφονόων ἐρώτων. 

202. Ὄθθοι. σφὶ» ἴπ ἀθιηοπείγδ- 
ἀϊνθιη ϑίημηθ ψ6 467 νρ]. Κυΐῦρϑι 
1 8 ὅ1, 1, 19: σφίσιν ἴῃ ἀἸΘΒθῖα 
Βίῃηθ Ὀδὶ ἅδῃ ΤΥΔΡΊ ΚΟΥ ΠΣ πηΐθῃ 
481 (ψὶ0 Ὀ61Ὶ Ποιηθῦ, νρὶ. ββρά.: 
ΑἸμ,, 17). 
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ΣΟ. καὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 
5.5 Ἐὶ ᾿ ΄ , 

ΠΡ. ἀφ᾽ οὐ γε πολλὰς ἐκμαϑήσονται τέχνας. 
ΧΟ. τοιοῖσδε δή σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν --- 20ὅ 
ΠΡ. αἰκίξεταί τε κούδαμῇῃῇ χαλᾷ κακῶν. 
ΧΟ. οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προκείμενον ; 
ΠΡ. οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν πλὴν ὅταν κείνῳ δοκῇ. 
ΧΟ. δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 

“ Ὁ ᾽ Ω͂ 3. ἘΠ᾽ ΡΣ κ , ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 260 
907 “ἢ . σι δασς νος ᾽ ᾿ - ᾿ 

καϑ' ἡδονὴν σοί τ᾽ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

μεθϑῶμεν, ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ζήτει τινά. 

ΠΡ. ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 
ἔχει παραινεῖν νουϑετεῖν τε τὸν κακῶς 

πράσσοντ᾽. ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 205 
ἑχὼν ἑἕἑχὼν - ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι" 

ῶ58. ΠΌΓΟΒ φλογωπὸν δ ΔΕΥ 
γουζαρ' Ὧ68 Εθιθιβ ΠΥ σΟυρ ΠΟ θη, 
ον ἀδθη ἐφήμεροι πἰομύ σου ηνῦ, 
Β61 ἀἴθβθὺ Βϑίομαμρ' γοη φλογωπόν 
1δϑὺ ἀδ8θ ψιθάθυμο]ίθ πῦὺρ ἴῃ ΚΟΘΙΠΘΥ 
Ὑγ6ῖβθ δηβίββιρ' Ὑρ]. ΒΌΡΡΙ. 408 
λευρὸν κατ᾽ ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου 
τόδε. - καὶ πῶς βέβηλον ἄλσος 
ἂν ῥυοιτό με; -- ἐφήφεροι: νρ]. 
Ζὰ 88. Ατοῇ Ἃ(6Υ ΟἾΟΥ “1} ἐτι 
ΒΆρθη, (888 ψ]ἀθυυθο 10} θη 
Μϑηβοῆθη ΖΟΡΘΚΟΙΠ ΘΗ, γὰβ ἀ6ῃ 
αδίξογῃ ϑϑμονξαβ. 

264. Μὶ|ΡᾺΝΝ γὲ ψἰνα σὰν Ββ]μαπρ' 
ΟΟΥ ΕὙασΘ οἷπθ πϑπογθ Βοβύϊ- 
1) ΠΡ ΡΘΘΘΌΘΩ νΡ]. 268, 879, 146, 
180, 114. --- ἀφ᾽ οὐ: νο], 110. 

255 Ὁ. Ῥτοτηθίηῃθαβ {8110 τοῦ 6 γ 
Απὐνοσυῦ ἴῃ αἴθ ΕΎαρα οἷα τι. ροὶοὺ 
Ζι ΟΟΥ δἰηΐδομθη Απΐνουῦ ΠΟΘΙ 
δἴπθη Ὀθαθαθαηρβυο θη Ζιυβαὺζ οὐ- 
δαμῇ χαλᾷ κακῶν. ῬαγΟΠ αΙΘΒΘη 
Ζαβεύ δῦ 485 ἔουη6116 Καμδύπητξεὶ, 
αἴθ 5 ομοιηγίμϊθ ἔθϑίζα μα] θη, ἰη- 
ΒΔΙ ΠΟ. Ῥορυπαθῦ. αοπδμη] 0} 
ΙΓ ΠῸΣ οἷη86 ΕἾΤ αρ 6 ἀν ]Βοηθη- 
ϑΘοβίθ δῦ, 6] ηΠ6. 5100 ἀθγ Οοη- 
βύσαούϊοη. 4685 πηγο]]θηαθίθῃ ῥαΐζθβ 
80 8ηΒΟἨ]οβδῦ, αἀ885 ΖζΖῃ Απὐσουὐ 
ΑΘΓ ῬΘροπηΘηΘ ϑαΐζ δἰπίϑοῃ ἴῃ σθ- 
ψγΟΠΠΠΟΠΘΥ 6186 ἔογύρθβοίζὺ σγοὺ- 
θη Κᾶπη, ψ|6 Ῥοῖῦβ. 734 Ἐέρξην 
φασὶν -- πῶς τελευτᾶν; -- ἄσμε- 
ψον μολεῖν. 

251. οὐδὲ πῖθ καὶ ἴῃ 258. 

2ῦ8. ὙρΊ. 870. Απαάρὺβ μοιββϑῦ 68 
τῦθ. ς 

οὔθ, δόξει δὲ πῶς; αἴθ ὙΥ οτί- 
βύθι ὰηρ ποσὶ ΟἰοΥ ΑὐΐΠΘἢΠ]6 ἀ65 
γογϑαβσ ΘΠ ά θη δοκῇ, ΥὙ9]. ΒορΡἘ. 
ΕἸ]. 1429 λεύσσω γὰρ, «Αἴγισϑον. 
(8) ς εἰσορᾶτε ποῦ τὸν ἄνδρα; 

260. ἥμαρτες: 4855 ΠῸΣ οἷα ΕΘΒΪΘΥ 
ἅδον πκιαρπμοιῦ α, 4685 ἀπ θΘυ]θσύθῃ 
Ηδηα6]η8, ΓΠΙΒ ΒΟ. ἀΪ6 ΑὐΠ μπθηρ 
Βθρθὰ δἴπθῃ ἄθθυιθρθηθῃ ΟΘΘΊΉΘΥ, 
Ὠ]Οδῦ οἷη 5 110 Πη65 Ὑϑυσθῆθη ροθ- 
τηριηῦ δῦ, ζϑῖσὺ 266 τοῦ 6. Βὺ- 
ΚΙδταηρ᾽ 1ῃ 967. 

268. ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ξήτει τινά 
ἀστοη ΝΘΟΒΡΊΘΟΙΡ Καὶδ νρὶ. 8160 ταὶ 
818. --- ΥρΊ]. Ο8ο. 691 ἔξω κομίζων 
ὀλεϑρίου πηλοῦ πόδα, το ἄθγ 808}0]. 
Ῥοιιουκῦ: ἔξω πηλοῦ πόδα , παροι- 
μία, ϑορῃ. ῬΒ1). 1260 ἔσως ἂν ἐκτὸς 
κλαυμάτων ἔχοις πόδα, Εγ. Ηθγδ0]. 
109 καλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων 
ἔχειν πόδα, εὐβουλίας τυχόντα τῆς 
ἀμείνονος. 

204. ἜΡΙΝ Ἐπγ, ΑΙο. 1078 ῥᾷον 
παραινεῖν ἢ παϑόντα “παρτερεῖν, 
Ηθῖο. 1249 σὺ δ᾽ ἐκτὸς ὦν γε 
συμφορᾶς μὲ νουϑετεῖς, Τογθηΐ. 
Αμάᾶγσ. 809 Εἶδ 0116 Ομ Π 68, αποτῃ γα θ- 
τη8, τού ΘΟΏΒ1]Π18 ὩΘΟΤΟΙΙΒ ἀδπιαβ, 

2006, ΜΙ|ΐ ἐγὼ δὲ ταῦϑ'᾽ ἅπαντ᾽ 
ἠπιστάμην ἃ. ἑκών πιῖγὰ ἀθγ Ὑοτ- 
συγ ἀθν πα ον] ορίμοϑις συσΐοκρθ- 
ΘΒ θη ἃ, ἀα5 ἁμάρτημα δα ἀϊθ ἴπὰ 
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ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὐρόμην πόνους. 
οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ φόμην τοίαισί μὲ 
κατισχνανεῖσϑαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις. 
τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 270 

καί μοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ᾽ ἄχη, 
πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας 
ἀκουσαϑ'.. ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 

πίϑεσθέ μοι πίϑεσθϑε, συμπονήσατε 
τῷ νυν μογοῦντι. ταῦτα τοι πλανωμένη 21 
πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιξάνει. 

σ΄. Ὑ6Υ86 ἀπρθρθῦθμθ ΝΙΟΒ ουοΚ- 
βἰομθσαησ 4685 δσθῆθῃ Ναΐζθηβ Ὀ6- 
ΒΟΥ ηἰτῦ, πον ἀν “ΕΘΒ]ΘΥ ΖῸΓ 
βάϊθι Τμδῦ πηρσθυγαπαθ]ῦ πχῖγα. 
οὐκ ἀρνήσομαι Ῥοχιθηῦ 510} ΒΊσΒΕ 
φαΐ ἥμαρτον Ἰ1ὴ ΒΙΠΏ6. ἼΟἢ Μ1}} 
ἀοίη ἥμαρτες 56 ]ΐθη Ἰαββθπ᾽. {806 Γ᾽ 
ὯαΒ Αβυπάθίομι. υβ]. σὰ 72. "ἑκὼν 
ἑκών: αἴθ ὙΥΙΘἀογποϊαπρ' 6586] 0 6 ῃ 
Ὑγοτίοβ (ἀναδίπλωσις) αἸθηῦ Ζ2.ΠῚ 
εὐὐοκύῦνο! θη ὐβάγποὶς ἀ85 Θομτηθυ- 
2865, ἀτγηρΊ μου ΒΙϊ[6 πὰ Π80}- 
αὐοκΊ μου Βαομδαρίαηρ; νρ], 2714, 
8588, 6088, 094, 881, 894, 999, ΔΌΟΝ 
511, ὅ94 α΄. 899, 9387. 

207. ὩΣ τῦτὲ ἀρήγων ΟἸπθ γοΥ- 
Ὀϊπάσηρ 8185. Ευκιδγαηρ: νρ]. Ζὰ 
ΘΠ 5 ηὐρόμην: νΡ]. ϑορί. 818 
μελέους θανάτους ηὔροντο, ΘΟΡΆ, 
ΑἹ, 1028. καὶ ταῦτα πάντα σοῦ 
ϑανόντος ηὐρόμην. 

ῶ08.. με -- τυχόντα 5Βίαϊῃ αἀ65 
τόπο Κα σον 11 δΥ 51...2..1 
Ὁ. 8 δῦ, 2, 2, ψὸ α16 ΒοΙβρίθῖ8 18 
ἨΟΙΏΘΥ δασοξαμνῦ Βα, αι. 1 95, 
2, 8: νΕ]. αἀδδαὰ ΠΟΘΙ ΒΟΡΆ. τς θ06 
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων ἔτι μὲ ποτ᾽ 
ἀνύσειν, ΕἸ. θ κἀμ ἐπαυχῶ -- 
λάμψειυν ἔτι, 411 δοκῶ μὲ πεῖραν 
τήνδε τολμήσειν ἔτι, αν. ΑἸο. 641 
καί μ οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυ- 
κέναι, Ἡδτοά. 1 84 ὅτι ἐνόμισε ἕωυ- 
τὸν (ἀ165868 τηῇῦ ὈΘΒΟΠ θυ ΘΠ ΝΆΟΠ- 
ἀσπιο Κ) εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων 
ὀλβιώτατον. ΡΙαῦ. ἤθη. ΠῚ 400 Β 
οἶμαι, δέ με ἀκηκοέναι, Ἰβοοῦ. ΤΥ 
80 οὐκ ἐχϑοοὺς ἀλλ᾽ ἀνταγωνιστὰς 
σφᾶς αὐτοὺς εἶναι νομίζοντες. 

2609. κατισχνανεῖσθαι: ΥὙ5]. 147. 
Τ)ὰ5 ἑαύΐ. τηθᾶ, ψὶθ αὐανοῦμαι ΒΟΡΕ, 
ῬὨ1). 964 (Κτᾶρου 1 8 39, 11). 

πεδάρσιοι: νΡ9]. 710, 916, ΟΠο. 840 
λόγοι πεδάρσιοι ϑρώσκουσι. Β1656 
ἈΟΠΒΟΠ6 ΒΌτπι (πέδα -Ξ μετά) ἢπαοῦ 
810}: Ὀ6Ὶ ΑΘΒΟΠΎ 5 ΠΟΟἢ ἴῃ Θἰμῖσ θα 
γοτγίοιη: πέδοικος ἵν. 48, πεδαίχ- 
μιος πα πεδάορος ΟΠο. ὖ89 Ὁ. 

210. ἐρήμου: νΒΊ. ἔρτῃ, 806, 10 
δρυμοὺς ἑ ἐρήμους καὶ παγους. ΘΌΡΕ. 
ΡΒΐ, 691 ἵν᾽ αὐτὸς ἦν πρόσουρος 
οὐκ ἔχων βάσιν οὐδέ τιν᾽ ἐγχώρων 
καχογείτονα. 

211. καί μοι: “υπᾶ 50 ὈΘΕΚΙαρϑῦ 
ΤῊΪ ΠΙΟἢὐ’ --- Κηῦρ!ῦθ δὲ ἄθῃ ὅ6- 
ἀδηῆκθη “θαγ ΠΘησθη ππᾶ Εγηδῃ- 
ἩπηΡΘη 5πα {ον ββισ ’ δῃ. -- 
δύρομαι οἷπ8 ΒΌΤΠΙ α6. “ΠΕτασΊβομθη 
ΞΡΤΆΘΒΘ ἐὰν ὀδύρομαι. 

212. ., βούλεταν γὰρ στῆσαι τὸν 
χορὸν, ὅπως τὸ στάσιμον ἄσῃ. 86}0]. 
πέδοι βᾶσαι, ἀτὰ ἸοΙομέθυ ππα θ6- 
αΌΘΙΠΘΥ Θ1Πη6 ᾿προτα Ευζϑ ] αηρ' Δη- 
Φυμβότοη: 80 ψΠὰ ἄδθ Ηθγαπέοι- 
βίδιρθη ἀθβ ΟἼΟΥ ἴῃ α16 Οτομοϑίγδ, 
τηοὐϊνιθσγῦ. 

9138. διὰ τέλους: γ5]. ΞΌΡΒ. ΑἹ. 
086 διὰ τέλους εὔχον τελεῖσθαι. 
ΤΌ ΘΌΘΥ α16 Αὐξδβαμρ σι 706. 1686 
15 Ιου ἀδα αγ0}} ου]θιομοσῦ, ἀ885 416 
Οἶβαν ἴῃ ἀθῃ νἱθγΐθῃ Εἰ [ΓἈ}}Ὁ 
(σι 2). 

ῶ1ὅ. νῦν ἴῃ ΒοΖιθηπηρ δῇ θη 
ΤοΙρθηάθῃ θάδηϊθῃ (᾿ πθαΐθ 1η]γ, 
τηουρθη αν). -- ταὐτά (8. Υ. ὃ. 
κατὰ κοινόν “ἄρῃ ΘἸΠ6η ψ|θὸ ἄθῃ 
ΘαΘη Ὀαοίγθῆθηα " δᾶνθυθίδ) 
(ΘΙ σθαῦ! ὁ Αοο. 4685. ἱπῆθσθη ΟὉ- 
26 |κ8) Ὑ91]. σὰ 899. τι. ὅορ!. ΑἹ, 087 
ταὐτὰ τῇδὲ μοι τάδε τιμᾶτε. 

216, πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον: δροτγ 
416 Θ ΘΙ πηρ σὰ 19 ἃ. σὰ 702. --- Ζὰ 
ἄρπι Θοἀδμίςθη γ]. ΑΥΟΒ1]. ἔτσι. 9, 
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ὈΣΙΘΣ 

1} 

ΧΟ. 

4 » 

καὶ νυν φλογῶπ 

200 
ΠΡ. αἰκίξεταί τε κοὐϊ τῇ χαλᾷ κακῶν. 

Ω " γὕ ᾿ ΧΟ. οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλοι τέρμα σοι προκείμενον ; 
3 » ς - ΠΡ. οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐὲ πλὴν ὅταν κείνῳ δοκῇ. 

ν ἢ Ν Ἁ - ΄, -"- χ 0. δόξει δὲ πῶς; τί ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 
, ς ᾽ » ΄ 

ἥμαρτες; ὡς δ᾽ αρτὲς οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 260 
3. 126 5 » καϑ' ἡδονὴν σοί ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

μεϑῶμεν, ἄϑλου ἔκλυσιν ξήτει τινά. 

ΠΡ. ἐλαφρὸν ὅστις πὶ άτων ἔξω πόδα 
ἔχει παραινεῖν νὸ “ετεῖν τὲ τὸν κακῶς 
πράσσοντ᾽. ἐγὼ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 268 
ἑκὼν ἕχὼν --- ἥἤι(οτον, οὐκ ἀρνήσομαι" ᾿ 

268, ΓΟ φλογωπὸν ΔΘΥ 2ῦ8. ὙΡρΊ. 8106. Απάβυβ μιοιββῦ 68΄ 
Μουζαρ ἀ65 Εἰθαθυβ ἤθυσουρ ΟΌΘΩ, 
ἄθ ἀθη ἐφήμερον ποις ες ἄμγί, 
Β6ὶ αἴθβθὺ Βοίοηππρ νοῃ φῇ ὡπόν 
ἰδὺ ἀδ8 ψ]θαθυμο]ίθ πῦρ ἴῃ οἷποῦ 
Ὕγεῖβθ δηβίδεδιρ υρὶ. ϑῃ0ρ 408 
λευρὸν κατ᾽ ἄλσος νῦν ἐπις ἐφου 
τόδε. -- καὶ πῶς βέβηλο ἔλσος 
ἂν ῥύοιτό με; -- ἐφήφερο νρΐὶ. 
Ζὰ 88. ΑΥοῇ ἋἀοΥ ΟΕΟΝ - π 
ΒΕρΡΘη, (488 ψ]ἀουυθομί!ς ἀ6η 
ΜΘηΒΟΠΘη ΖΟΡΘΟΙΠΘΗ, ἡ θη 
αδύνογῃ σϑμῦγίο. 

2684. Μὶ|Ρ γὲ νἱνγὰ ζὰσ Βε ἤπηρ' 
αοΥ ΕἾαΡΘ οἷηθ πϑ 6.6 Β. “ἔτη - 
ΤΠ] ΠΡ ΡἜΌΡΘΌΘΗ γρ]. 268, 8: 746, 
186, 1714. -- ἀφ᾽ οὗ: νρ], 11 

255 ἢ. Ῥτοιιθέμθαβ {31} 1 ἀ6Γ 
Απὐνοσχὺ ἴῃ αἰ ἔσαρθ οἷ  βοἹοῦ 
Ζὰ ΟΟΥ δἱηΐδοῆθῃ Απὐύποσχί 0 0ἢ 
οἴπθῃ Ὀθαθαϊαμρβυο! θη Ζα8: οὐ- 
δαμῇ χαλᾷ κακῶν. ὨυγῸ 656 
Ζαβεύζ ᾿δὺ (88 ἔουμιθ}16 Καπβὶ [{6], 
αἴ6 Βμομοιηγίμὶθ ἔθϑίζα μαϊθε ἴη- 
ΒΔ] 100} Ῥορυῦπαρύ, ἀἰονπζ ΠΟ Ὴ 
ΙΓ ΠῸΣ οἷπθ ΕΥ̓ ρ 6 ἀδ 2.7) 16η- 
σοβίθῦ, στ ]ο μη β10}8 ἀδὺ 0η- 
βύγαοὔο 4685 Ὁπηγο]]πἀθίθῃ υἴΖθ8 
80 8ηβοη]οεβῦ, ἀδ88 Ζῃ Α σοτιῦ 
ΑΕ ὈΘΡΌΠΠ6Π6 βαΐζ θη 98- 
ΜΠ ΟΥ οἶδα ἔοτύροϑβοίζ το ὺ- 
ἄδθῃ Καῆπ, ψΜ1ὶ0 Ῥουβ. 134 ξσξην 
φασὶν -- πῶς τελευτᾶν; -- σμε- 
ψον μολεῖν. 

251. οὐδὲ πῖδ6 καὶ ἴῃ 258 

ΜΩ πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 
3 , ἀφ᾽ οὐ γὲ πολλι ἐκμαϑήσονται τέχνας. 

τοιοῖσδε δή σε 2 ᾿ς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν --- 

Ηρθτο. 1249 σὺ 
συμφορᾶς μὲ ν 
Απᾶζγ, 809 8 0116 
τγ8, ΤΘοῦδ, ΘΟῊΒ 

366. ΜΙ 
ἠπιστάμην 
συγ ἀον ὦ 
Ὑ 1656} 

" τῦ6. 
Ωὅ9., δόξει δὲ πῶς; ἀἷο ὙΥοΥΐ- 

βύθι πηρ οσθη ἀοὺ Αὐΐηϑἢτη6 65 
ψΟΥΘΒσΘ ΘΒ πάθη δοκῇ, νϑ]. ϑΟΡῇ. 
ΕΠ. 1429 λεύσσω γὰρ Αἶἴγισϑον. 
ΟΡ, εἰσορᾶτε ποῦ τὸν ἄνδρα; 

260. ἥμαρτες: ἀ8,55 πὺγ οἰῃ ΕΘΒΪΟΥ 
ἄον Ὁμπκιαρποιῦ ἃ, 465 απ θου]δρύθη 
Ἠδηα6]η8, Ὠϑ]100 416 ΑἸ ΘΗπαηρ᾽ 
σθσθὰ θἰπθὴ ἄβθθυϊθσθηθη ΟΘΡΊΏΘΥ, 
ὨΪΟπῦ οἷη β δ 1065 γ ΥρΘΘη ο6- 
τηρϊηῦ δῦ, ζϑῖσύ 2606 τηἱὖ ἀ6γΥ Εγ- 
ΚΙδγαηρ ἴπ 267, 

2δ8. ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ξήτει τινά 
ἄστοῃ ΝΘΟΒΡΊΘΟΙΡ ΚαΙδ, νο]. 816 χτοῖὐ 
818. --- ΥΩ]. Ομο. 091 ἔξω πκομίξων 
ὀλεθρίου πηλοῦ πόδα, στο ἄ6Υ 56}0]. 
Ὀεπιθσκῦ: ἔξω πηλοῦ πόδα, παροι- 
μία, ΒΟΡΆ. ῬΒ1). 1200 ἔσως ἃ τὸς 
κλαυμάτων ἔχοις πόδα, 
109 καλὸν δέ γ᾽ ἔξω 
ἔχειν πόδα, εὐβουλίας 
ἀμείνονος. 

264. ΥΩ, Ἐπτ. 
παραινεῖν ἡ παῦ 
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ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὐρύμ 
οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ φόμην 
κατισχνανεῖσθϑαι πρὸς πέτραι: 
τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτο 

καί μοι τὰ μὲν παρόντα μὴ 
πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπ' 
ἀκουσαϑ᾽, ὡς μάϑητε διὰ τὲ 
πίϑεσϑέ μοι πίϑεσϑε, συμπὸο 
τῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτά το: 

. -»ὃ ,᾿,» Ε 
πρὸς ἄλλοτ ἀλλὸν πημονὴ 7 

ἢρ΄. γ ουβθ δῃπρθρθῦΌθῃβ ΝΟ υοκ- 
ΒιοΠ Πρ απρ' 468 οἰσθηθη Ναΐζθηβ Ὀ6- 
ΒΟ ΥϑηἸτῦ, ον; σὺ “ΕἸ ΘὨ]ΘΥ" ΖῸΓΣ 
Θά ]θὰ Τμαΐ Ὁπηρθυγαπ 610 χά. 
οὐκ ἀρνήσομαι ὈΘπΙΘΒῦ 510} ῬΙΟΒΕ 
δα ἡμᾶρτον ἴτὴ ϑἴπηθ “10 ψ|} 
αϑίη ἥμαρτες βε βη: Ἰαββθῃ". ὕ680 6. 
ἀ68 Αβυπαθίοῃ εὐ 5ὰ 12. “ἑκὼν 
ἑκών: αἴθ ὙΥΙΘαΘγΠοΙαπρ ἀθββθὶ θ 6 πὶ 
Ὑγονίθβ (ἀναδίπλωσις) αἸθηῦ ΖῈΠὶ 
αἰεκύνο!]θη Αὐβᾶταοικ 4485 ϑΟΒηηθυ- 
265, ἀρ] μου ΒΙ 6 ἀπ π80}- 
ἀγα ΟΚΠΟΒΘΥ Βομδαρίαηρσ; νρ]. 214. 
8388, 6088, 694, 887, 894, 999, Δ ἢ 
511, ὅ94 α. 892, 987. 

961. ϑεήτοῦϊε ἀρήγων Οἤπθ Υεῖ- 
Ὀϊμάσηρ αἷ8 Εγκδγαηρ: νρ]. σὰ 
285. - ηὐρόμην: νΡΊ. ϑορύ. 8718 
μελέους ϑανάτους ηὔροντο, ΒΟΡΆ. 
ΑΙ. 1028 τδὰ ταῦτα πάντα σοῦ 
ϑύδος ηυρομὴν. ΣΝ σῷ 

ὄντα ὲ 

πεὸ 
λογ 
80] 

ΦΤΗΣ. δῇ 

, πόνους. 

οἔαισί μὲ 

τεδαρσίοις. 

ς παγου. 270 

ρεσϑ᾽ ἄχη; 
7ζας τύχας 

υς τὸ πᾶν. 

σατε 

τλανωμένη 21 
"σιξάνει. 

σιοι: νοὶ]. 710, 916, ΟΒο. 846 
πεδάρσιοι ϑρώσκουσι. Π 1656 
16 ΕΌστ (πέδα -Ξ μετα) Ππάοῦ 
δὲ ΑΘΒΘΉγ 8 ΠΟΟἢ. ἴῃ Θἰ Πρ Θ 
ὙΗ: πέδοιπος ἵν, 48, πεδαίχ- 
ιπὰ πεδάορος (}1Ο. 689 Ε΄ 

ἐρήμου: ὙΕΊ. ἔρτῃ, 806, 10 
ὺς ἐρήμους καὶ πάγους. ΘΟΡΆΙ. 
091 ἕν᾽ αὐτὸς ἣν πρόσουρος 

χων βάσιν οὐδέ τιν᾽ ἐγχώρων 
είτονα. 

καί μοι: “υπᾶ 50 ὈΘΚ]αροῦ 
Ομ’ -- Κηὔρεθ δὴ ἄθῃ (6- 
Ἢ ΘαγΘ ΠΘΏγθη ἀπα Βγμ8ῃ- 
Ἢ 55 ρου ὔβθισ ’ δη. -- 
αὐ Θ᾽η6 ΕΌΓΙΩ (6 Γ. “ΕΓ σΊΒομοα 
Ὦθ [ἄγ ὀδύρομαι. 

., βούλεται γὰρ στῆσαι τὸν 
ὃ ᾿ ὅπως τὸ στάσιμον ἄσῃ. ὅ680]. 
βᾶσαι, τὰ ἸΘΙομξθυ ππα 06- 

Θ᾽ Θἴπθ Ἰάμπροτγθ Ευζ ] ηρ' ΔῈ- 
Π: 80 ψιτὰ αα5 Ηδιμπηΐοι- 

5 ἢ (65 ΟἼΟΥ ἴῃ ἀϊθ Ογομοβίτα 
πθτῦ. 
}; διὰ τέλους: νο «σὰ, ΑΙ. 

τς τέλου 

ΤΌ 

“Ὀθαΐο ΤΑΪΤ, 
τά (5. ν. ἃ. 

ἼΠΘη ὙΠῸ ἀ6ῃ 
{9 δάνουθ!8} 
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ΧΟ. οὐκ ἀκούσαις ἐπεϑώυξας 
τοῦτο, Προμηϑεῦ. 

ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

καὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ κραιπνόσυτον 
-» -» 3 

ϑᾶκον προλιποῦσ᾽ αἰϑέρα 8᾽ ἁγνὸν 
πόρον οἰωνῶν, 
χϑονὶ τῇδε πελῶ" 
χρήξω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

ἥκω δολιχῆς τέρμα κελεύϑου 

280 

ὀκριοέσσῃ 
τοὺς σοὺς δὲ πόνους 

ΦΚΕΛΑΝΟΣ. 

285. διαμειψάμενος πρὸς σὲ, Προμηϑεῦ, 
᾿ - ΄ 7 

τὸν πτερυγωκῆ τόνϑ' οἰωνὸν 
΄ , » 3 , ΑΗ 

γνωμῃ στομίων ἄτερ εὐϑυνῶν 

γ ἄλλοτε δ᾽ ἄλλος ἔχει. τόδε" νῦν 
μὲν ἐς ἡμέας ἐτράπεϑ'᾽ ,. αἴματοεν 
δ᾽ ἕλκος αἀναστένομεν, ἐξαῦτις δ᾽ 
ἑτέρους ἐπαμείψεται. (Ριπα, ΟἹ. ἢ 
600 ὁοαὶ δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλαι εὐϑυμιὰν 
τε μέτα καὶ πόνων ἐς ἄνδρας ἔβαν.) 

211---88: 16 ἀπερεβίθ 4685 ΟΠΟΥΒ 
Ῥορ]θιΐθη αἱθ6 Βαονψθσπηρθη. ΑΘΥ͂ 
ΜΦΒΟΒΙΏΘυΣΘ, ἀαγοι γθ]οῆρ ΟΚΘδΠΟΒ 
Βουθοισοί σὺ πισα, Ὑ]. χὰ 114. 

211. Ὑ5]. ὅορῃ. ΡΒ1] 1118 φίλα 
μοι, φίλα ταῦτα παρήγγειλας ἕχοντι 
τε “πράσσειν, Ηοηη. 1]. 4, τὸ ὦτρυνε 
πάρος μεμαυῖαν ᾿Ἀϑήνην. ἐπε- 
Δώυξας: δὰ 18. 

279. καὶ τῷ “υπᾶ 580’ (αθηὰ οηΐ- 
ΒΡΥΘΟΙΘΠ6’), 

2838, πόνους -- διὰ παντὸς 
ἀκοῦσαι πο ἄθθ ὙΘΙΒΡΥΘΟΠΘΗ 
γοὺμ 212. ἴθὸτι νυηΒοη6 ψιτα δυϑῦ 
τοῦ Εἰ ἃ. ἴῃ ἀοΥ δθᾶβθ 468 ΡῬσγοιηθ- 
0μϑὺβ 828 ἢ, Οοπῦσθ σοίμδῃ. 80 
χιγαὰ α16 σοβραπηΐθ Ευνγαγίαῃρ 6υ- 
τορσὺ ἃ. οβίσϑῃαζθη. 

284-396: Ζποιύθ ὅοθηδ 468 
ουβύθῃ Βρβιβοάϊοι: ΟΚθδμο5, 
ἀον αεαύου ἀθύ Οκθδηϊάθῃ, 
Κοιασαῦ (νοῦ ὙΘομ 8) πούδῃ, 
δα οἴμοι ΕἸ Ιγοββο (ῬΘρΆΒα8, 
τετρασπελὴς οἰωνός 390) ταϊζομα 
(6 Γ ϑΟΒο Ιαϑῦ ἀρμκὺ σοῦ (68 
Αὐβάγαοκβ οἰωνὸν ἃἢ ΘἴΠΘ ἢ Ὀτοίξοα; 
Μρουρσούου ἤπάρὺ στπϑὴ δῖ αἰΐδη 
Καυπβίαθμϊαηϑίοιι ὅξξουβ δὰ Η!ρρο- 
Καιῆρθη τϑιϊθπα αἀδτσθβίθ τ). [918 
ΤΑΘαἰθυτβ βοηΐπθ, ὑγθῖοηθ ΒΊΘΥΖα 
αἸομΐθ, ψὰγ ἀὰδ 5. σ, αἰώρημα, 
ΘΙὴ6. τοῦ 6116. σομδϊΐθμθ Ἠδηρθ- 

ΤηΘΒΟΠΪη6, ἀυγο 6] 6. ΘΘΥΒΟΠΘΗ 
1ῃ ἀογ Ηδμδ ἔογύθονσασύ, Βἰπϑαΐρο- 
Ζοβσθη πα ΠοΥα ΘΥσ Θ] 556) ΘΥΘᾺ 
Κομπῦθη, Π6Γ 5980]. Ὀθτπουκῦ: καὶ- 
ρὸν δίδωσι τῷ χορῷ καϑήκασϑαι 
(χκαϑιμᾶσϑαι ἡ τῆς μηχανῆς 'ϑκεα- 
νὸς ἐλϑών" ὑπερβολῇ. δὲ ἐχρήσατο, 
ὅπου γξὲ Ὅμηρος οὐκ εἰσήγαγεν 
᾿φκεανὸν εἰς τὸν σύλλογον τῶν 
ϑεῶν (υεὶ. ΤΙΣΙ 90, ἵ οὔτε τις οὐν 
Ποταμῶν ἀπέην νόσφ᾽ ᾿Φκεανοῖο). 
16 Απδρϑβίθ 68 ΟΚθᾶποβ Ὀ65161- 
θη α16 Βουοσαπσθη (65 ΔΒ ΘΠ 
ΕἸάσοι σασθη 1ὼ αἀ16 Οτομθδβίγα π16- 
ἀθυβύθισθπαθη ΟΠ Ο 8. 1688 
ποῖα ϑόθθπθ ἀθβΒ ογβύθῃ 
Ερθιβοάϊοι τοῦ ἀ6πὶ σοι θ ἢ 
Ερθϑιβοάϊοι θα οὐ θη σι α 
ΑΚ, ἀθὰ Απΐδηρ ἀθύ Ἠδπᾶ- 
Ιαπς, ψΘΊΟΒ ΘΟ Ζὰγ Κααβύτορ 8 
ἐαατί. 6]. σι 8017 ἀμπὰ 486. 

ῶ84 ἢ δολιχῆς οἷη ΘΡίβομθρθ 
Ὑγοτί. 6 νερ ἰϑδῦ Ἰδῃρ, σγϑὶὶ] 
ΟΚρᾶμποβ 88 ἀοὺ ΤΙ ἀθ8 Μίθθυββ 
Κοταμηῦ, νρ]. 800 {. διαμειψάμενος: 
θρῦ. 984 διαμεῖψαι ὁδόν, 880 δι᾽ 
᾿ἀχέροντ᾽ ἀμείβεται τὰν ναύστολον 
ἁεωρίδα. ιοθηπάστχῃ ογαῦ κέλευϑον 
διαμείβεσθαι, ῬΥῸ αὰ0 τέρμα κε- 
λεύϑου αἰκιῦ ταύίοπθ παρῖθα νϑυὶ 
ἥκω (Πιπαοτ. Κρ. Εαὰγ, ῬΒοθα. 
108. εἴϑ'ε δρόμον νεφέλας ποσὶν 
ἐξανύσαιμι δι αἰϑέρος πρὸς ἐμὸν 
ὁμογενέτορα. 

2806, πτερυγωκῆ ΜΘ ποδώκης 
ΒΘ ὈΙΠαοὐ, νοὶ. ὠκύπτερος. 

2817. γνώμῃ: ϑαταγ 0185 ΔΌρΘη- 
ἄδ8 οασβῷ πὸ ὑταΐύαβ, 864 τηθηΐθ 
ἃ0 Ταῦϊομθ ρῬγαθαϊῦιβ 6886. βηρΊαῦ 
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ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἴσϑι. συναλγῶ. 

τό τὲ γάρ με. δοκῶ. συγγενὲς οὕτως 
ΕῚ , 

ἐσαναγκαΐξει, χωρίς τὲ γένους 290 
2 ᾿, ’ ΄ πὰ 

οὐκ ἔστιν ὁτῷ μείζονα μοῖραν 

νείμαιμ᾽ ἢ σοί. 
γνώσει δὲ τάδ᾽ 
χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι" 

3 , 3 

οὐ γὰρ ποτ 

ς " 3 3 Α , 

ῶς ἕτυμ. ουδὲ ματὴν 

φέρε γὰρ 
΄ 3 [2 , 

σημαιν 0 τι χρΉ ὅδοι συμπρασσειν" 

ἐρεῖς ὡς ᾿Φκεανοῦ 

φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι 

ΠΡ. 
Ἵ , “«- Α . ᾿] ΄ ς »" 

ἔα. τί χρῆμα; καὶ συ δὴ πόνων ἐμῶν 

ἥκεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας. λιπὼν 
ἐπώνυμον τε ῥεῦμα καὶ πετρηρεφὴ 900 

αὐτόκτιτ᾽ ἄντρα. τὴν σιδηρομήτορα 

(Βοιὐ). 1]. 18, 419 Ππᾶῦθῃ α16 
ἃὰ5 Οο1α σοαγθοιθθύθη ΜΒ οἤ θη α65 
Ἡδορβδβίοβ νουβίαπα, ϑὅρσυϑομθ ἀπὰ 
δϑυσο Κυοῖῦ; Οα. ὃ, ὅδ0 51]η4 αἴθ 
ΘΟΒΠΪΒ ΟΥ̓ Ῥ ιδδικθα τιτυσκόμεναι 
φρεσὶ, αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ 
φρένας ἀνδρῶν; 10 ἀ1686 ἀθββῆδ)}Ὁ 
Ὧ88. ϑιθιθυιηθπηθβ ἃ. ΒΘ θιθυσ 6 Υ8 
ποὺ θοαὔγίθη, 80 Ὀθαδτ ἀδ8 ΠΠΙΘΥ 
ἅ68. ΟΚθᾶποβ θὲ ΖῆρΘΙ πιο, νγ61]} 
65 γο 56] υβὺ ἄθιὰ ἀθαδηκθη (γνώμῃ) 
Β61η68 Βθιίουβ πΘ ΘΠ Κοτητηῦ. 

289. τὸ συγγενὲς ἐσαναγκάζει: 
Ἰ. 89. Νδοὴ Ηβθβ. ΤΠπθορ. 188. 1ϑὖ 

δϊροήρε ΞΟΠ 465 Ὀτγδμποβ ἃ. ΟΘΥ 
Οαὔδ, ἀοΥ δἸζοϑίθ ἀθὺ Τιΐζαμθη, τὙρ]. 
2ὰ 14, 

291, γένους, τῆς συγγενείας. -- 
ὅτῳ -- νείΐμ μανμι: ΟΠῊΘ ἄν πῖθ Δρ. 
0590 οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως λέξαιμι, ΟΒο. 
112 οὐκ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ 
κείραιτό νιν, 1]. 32, 848 ὡς οὐκ 
ἔσϑ᾽ ὃς σῆς γε κύνας ̓ κεφαλῆς ἀπα- 
λάλκοι, ὅοΡῈ, ΡΒΙ. θ9ὅ οὐκ ἔχων 
βάσιν οὐδὲ τιν᾽ ,“ἐγχώρων καπΟγ εί- 
τονα, παρ᾽ ᾧ στόνον ἀποκλαύσειεν, 
αν, ΑἸο, ὅ3 ἔστ᾽ οὖν ὅπως ἼἜλλκηστις 
εἰς γέρας μόλοι: ΠῚ οὐδὲ νασυκλη- 
ρίαν ἔσϑ᾽ ὅποι τις αἴας, στείλας 
δυστάνου παραλύσαι ψυχᾶν. Κυῦ- 
σοὺ Π| 8 δ4, 8, 8. -- μοῖραν νεί- 
μαιμι: Ἡρτοά. . ΗΠ 112 ἐν οὐδεμιῇ 
μοέρῃ μεγάλῃ ἦγον, ΡΙαῦ. Οταῦ, 898 

μεγάλην μοῖραν καὶ τιμὴν ἔχει. 
Ὁ1686 Βραθαΐαηρ “αἀἱρηῖίαβ, ΒΓ. ΘΙ] παρ, 

Βδηρ’ παὺ 510η ἃι5 ἀογ Βραβαυΐζαπρ 
Θορίην, (δ Β]θ ρα, σοσααῦ τηϑῃ 
γϑυαϊθπέθη ΑὨΒΡΥαΟ Ποὺ’ εηΐ- 
γ]Ο6 10: νρῚ. ΒΌΡἢ. Ὑγυδοι, 1288 
ἁνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, οὐ νεμεῖν 
ἐμοὶ φϑένουτει μοῖραν. 

294. γαριτογλωσσεῖν: δὰ 180. --- 
ἔνι “Ἰοσὺ ἴτὰ (μαγακίου᾽, νυο]. 294. 

996. Ὠχεανοῦ: ἀδΥ' ΒρΥθομθημᾶθ 
ϑοιθὺ 16 Καμεσοη Οθαδηκθη (65 
δπάθτη 8. 850. μα δ Νρημπυηρ 
ἋὯ65. δἰσθῆθῃ ΝϑΙΘη5. οὔνγαθ ΖΌΥΘΥ- 
ΒΟἈ ΘΠ 65, γδ]. ΒΌΡΙ. Ο. Ο. 626 
κοὔποτ᾽ Οἰδίπουν ἐρεῖς ἀχρεῖον 
οἰκητῆρα δέξασϑ'αι. Ζαρ]οϊοι, Ππαὺ 
416 Αηραῦθθ (65 Νδιηθηβ ἀ6η ἔν τι8586- 
Υθη ἄψθοῖκ α16 Ζυβομδιθυ δου α16 
Ῥρύβοῦθῦ (68 δυϊβγθίθηθη ϑαῖζα- 
ΚΙάγθῃ, 

ϑοθον τί χρῆμα; ὙΡΊ. ρ΄ 1806, 
Ομο. 88ὅ τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; Εν, 
Αμάγοιη. 890, ΞΡΡΙ. 92, ΗρΡ. 90ῦ, 
Ηοτο. δ, ΟΥ. 1515 ἔα, τί χρῆμα; 

299, πόνων ἐμῶν ἐπόπτης: 118. Ξ- 
ἐτόλμησας λιπὼν ἐπώνυμον βεῦμα: 
ΥΒ]. 488 Ζιι 384 Ε΄, δι ρθη γίθ 5060]. 
801. αὐτόύκτιτα: νρ]. αὐτοφυής, 

αὐτόχυτος, αὐτόρριξος, αὐτόξυλος 
π. ἃ. --- ἄντρα: 1388. -- σιδηρομή- 
τορα: Υ9]. 1]. 8, 47 Ἴδην μητέρα 
ἁἡηρῶν, Ἀβἐγἀδιηδβ ἴν. 6 Ρ. 005 Ν, 
οἰνομήτορ᾽ ἄμπελον. ΝΥ Θσθῃ (Ἰ6β6ὺ 
Βεπθηηπηρ σοὴ ϑοΥἐΠΊθη ὝΒΙ. Βορύ. 
811 Σκυϑη σιδήρῳ, δι]. «Χαάλυβες" 
ἔϑνος Σκυϑίας, ἔνϑεν ὃ σίδηρος 
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ἐλθεῖν ἐς αἴαν; 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ἢ ϑεωρήσων τύχας 
ἐμὰς ἀφῖξαι καὶ συνασχαλῶν κακοῖς ; 

δέρκου ϑέαμα, τόνδε τὸν Ζιὸς φίλον, 
τὸν συγκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, 
οἵαις ὑπ᾽ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι. 

4) Κ. ὁρῶ, Προμηϑεῦ. καὶ παραινέσαι γέ σοι 
ϑέλω τὰ λῷστα, καίπερ ὄντι ποικίλῳ. 

γίγνωσκε σαυτὸν καὶ μεϑάρμοσαι τρόπους 
νέους᾽ νέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν ϑεοῖς. 
εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους 
ῥίψεις. τάχ᾽ ἄν σου καὶ μακρὰν ἀνωτέρω 
ϑακῶν κλύοι Ζεὺς, ὥστε σοι τὸν νῦν χόλου 

τίχτεται. ΝΟ Ηδβιοα ΑἸθχ. βύγου. 
1 8017) ἃ. Ατ᾽βίοξθ]θ5 (ΡΙη, ἼΠ ὅΤ 
8 197) γῶν ἀδ885 ΕἸ ΖΡΊΘΒΒΘΠ ὈΘῚ θη 
Βογίμοη δὐΐϊαμᾶθη σογᾶάθῃ; Ὑϑρ]. 
πἀηΐθη 114. 

808. συνασχαλῶν κακοῖς: 28 101. 
804. δέρχου ἴῃ ΒοΖιθμυμρ δυΐ 

ϑεωρήσων ν5]. Ζὰ 119. -- ϑέαμα 
1τὰ ὉΙΠΠΡ γὺη ϑέαμα δυσϑέατον 
ὄμμασι (19) 9]. ΡΙυῦ. ΑΡΘ65. 14 
ϑέαμα ταῖς πόλεσιν ἦσαν. --- τόνδε 
νοὴ ἀδθὴ βρυθομθηάθη ΜΙ (88 
Βϑαβρ' 6ὶ ἀθῃ ΤῬΥΑρΡΊΚΘΣη, νουΚοπι- 
τη παρ ὅδε ὁ ἀνήρ -Ξ-Ξ ἐγώ. 

806. κάμπτομαι Π80}} τόνδε τὸν 
Διὸς φίλον ἀθτὴ Θ΄ηηθ Θμ βρυθοηθπα 
ψῖθ Οα, 2, 40 οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνὴρ 
ὃς λαὸν ἤγειρα, 1. 10, 88 γνω- 
σεαι ᾿Δτρείδην ᾿Δγαμέμνονα, τὸν 
περὶ πάντων. Ζεὺς ἐνέηκε πονοισι 
διαμπερές, εἰς ὁ κ᾽ ἀυτμὴ ἐν ,στή- 
ὅεσσι μένη καί μοι φίλα γούνατ᾽ 
ὀρώρῃ, ὅορῃ. Ὁ, Ὁ. 1829 τῷ δ᾽ ἀν- 
δρὶ τοὐμοῦ πρὸς “κασιγνήτου τί- 
σιν, «οθα, 284 ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔλαβες 
τὸν ἱκέτην ἐχέγγυον, δύου μ 8 κάκ- 
φύλασσε, ΤΎΔΟΗ. 1080 ὁρᾶτε τὸν 
δύστηνον ὡς οἰκτρῶς ἔχω, ἴδαν. 
Ογο]. 290 νύμος δὲ ϑνῃτοῖς ἱκέτας 
δέχεσθαι. .., οὐκ ἀμφὶ βουπό- 
θροισι πηχϑέντας μέλη ὀβελοῖσι νη- 
δὺν καὶ γνάϑον πλῆσαι σέϑεν, 
Τϑιηοβίῃ. 18, 79 οὐδαμοῦ Δημο: 
σϑένη γέγραφεν οὐδ᾽ αἰτίαν οὐδε- 
μίαν κατ᾽ ἐμοῦ. 

807, ὉδΡοΥ αἴθ ραυϑηθῦβοθο θᾶθ 
Ὧθ8. Οκθαποβ Ὀοιμθυκὺ ἀοὺ 5000]. : 

σκόπησον. τὰ τῶν ῥητόρων. καλὰ 
παρὰ πρώτοις εὑρεϑέντα τοῖς τρα- 
γιποῖς. ἴῃ αἸΘΒΘΥ ϑοθπθ πὶγα ἀυγοι 
ἔγθαπα Π0η6 Μδηπθηρθη ἀπ Ὑγαγ- 
ὨΌΠΠΡΘΩ Θπ6 ΕἸ Καηρ δῇ ἀθη 
Β΄ 468 Ῥτοιηβθίῃθαβ γϑυβαοηῦ; ἀ0 0} 
Β1η4 16 ΝΥ δυπθηρθη 61 ΟΒδτακ- 
ἴθι ἀ68 Ῥγομιθίμθαβ σθρθη 6. ΘΓ 
Αὐῦ, αἀδ88 816 βϑθίηθῃ τοί ΠῸΥ βίθὶ- 
ΘΙ Κὔημθῃ, -- ὁρῶ Προμηϑεῦ: 
νΡΊ]. 144. 

808, ποικίλω᾽" συνετῷ 8080]. νρῚἹ. 
Προμηϑέα ποικίλον, αἰολόμητιν 
Ηβ65. ΤΏ θορ'. ὅ10, ποικελόβουλον 60. 
521, Προμηϑεὺς ἀγκυλομήτης ορᾶ, 
5840, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς 6Ρά. 
589, πολύιδρις δρᾶ. 616. --- Ζὰ καί 
περ ὄντι ποικίλῳ ὙΒ1]. 1]. 1, δτ7 
μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι καὶ ̓ αὐτῇ 
περ νοξουσῃ πατρὶ φέλῳ ἐπέηρα 
φέρειν Ζιί. 

309. γνῶϑι σαυτὸν ὡς ὁ “ποιητὴς 

«Φράξεο, Τυδείδη καὶ χάξεο᾽ (1. 
5, 440) Θ68}0]. 

810. μεϑάρμοσαι: Ἐπὰν, ΑἸΟ, 1157 
νῦν γὰρ μεϑηρμόσμεσϑα βελτίω 
βίον τοῦ πρόσϑεν. - νέους: ῥῖῸ- 
Ἰθρθϊβοι τὸ ὥστε νέους εἶναι. ὙΕΙ. 
ΕΓ. ΤΡ. Α. 848 μεταβαλὼν ἄλλους 
τρύπους. 

811, τεϑηγμένους: Ζὰ ἀ6}1 Β46 
ὙΒΊ. Βερῦ, 116 τεϑηγμένον τοί μ᾽ 
οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ, ὅορῃ. ΑἹ, 
5884 γλῶσσά σου τεϑηγμένη. 

812, ῥίψεις (868 θυάθτη ἢ γΕ], 
932, Ασ. 1008 οὐ μὴν πλέω βέψασ᾽ 
(3 γοΥΒΟ θα θη Ἢ ἀτιμασϑήσομαι, 

910. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΊΗΣ. 59 

΄ ΄ ᾿ Ἂ ᾿᾿ 
παρόντα μόχϑον παιδιὰν εἶναι δοκεῖν. 

(11᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 
ξήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγᾶς. 

3 9 

ἀρχαῖ ἴσως σοι φαίνομαι λέγειν τάδε" 
τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγόρου 
γλώσσης, Προμηϑεῦ. τἀπέχειρα γίγνεται. 

σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴκεις κακοῖς. 820 

πρὸς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλεις. 

οὔκουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ 

πρὸς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς, ὁρῶν ὅτι 
τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ. 

καὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι καὶ πειράσομαι 
ἐκλύσαι πόνων᾽ 

-» 3 

ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ σ 
Θ 20 

σὺ δ᾽ ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβροστόμει. 

Ἐπγ. ΑἸο. 679 νεανίας λόγους δίπτων 
ἐς ἡμᾶς. 

814. Ὑρ]. Τογθηῦ, ἔπη. 11 8, 9 
Ιπαἄππι Ἰοσπηατθ αϊοθὺ ἔα1556. 1} Ό 1 
αἰΐθγαμη, ργϑθαῦ Πὰ]ὰ8 γα 165 απδ8 
αἀαρτ. 

517. ἀρχαῖα: Υ8]. Αὐἱϑῦ, Νυῦ. 
984 ἀρχαῖα γε καὶ “Ιιπολιώδη καὶ 
τεττίγων ἀνάμεστα, (ἷο. οΥ, ῬΆΜΡΡ. 
Τ τὸ, 395ὅ παϑρ]θριτηιβ ἰδ οὖ Π]1η18 
δηθὰ οὖ βίαϊξα, ἀπο] 18. 

319. τἀπίχειρα: ΘΙ θα 10} Ηδηά- 
914’ (τὰ ὑπὲρ τὸν μισϑὸν διδό- 
μενα τοῖς χειροτέχναις ἨθΒΥΟΠ.), 
ἀδηῃ “ΠΟΒμ’ (Ατιβῦ, οβρ. ὅ81 
ταύτης ἐπίχειρα, Ια. ΒΡ. Ρ. 008 
Ο τὰ μέγιστα ἐπίχειρα ἀρετῆς καὶ 
προκείμενα ἀϑ,λα), ΥΒ]. ΒορΡἢ. Απύ. 
820 οὔτε ξιφέων ἐπέχειρα λαχοῦσα. 
Ζ2ὰ ἄθη (θαδηϊθη Ὀθιμθγκῦ ἀθΓ 
5610], γνωμικῶς δὲ φησι, ΥΡῚ. 829, 
Ἐιπα. 0]. 1. 8 ,ἀκέρδεια λέλογχεν 
ϑαμινὰ κακπαγόρους, Ἰϑυν. ,“ΒΔΘΟΙ.. 
988 ἀχαλίνων στομάτων ἀνόμου τ᾽ 
ἀφροσύνας τὸ τέλος δυστυχία, ἔτρη,. 
ὅ εἰ μὴ καϑέξεις γλῶσσαν, ἔσται 
σοι κακᾶ. 

890. ταπεινὸς εἶ: 2 492. --- εἴ- 
κειὶς κακοῖς: γ8]. 119, ΞΌΡΒ. Απῦ. 
411 δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ 
πατρὸς τῆς παιδός εἴκειν δ᾽ οὐκ 
πίσταται κακοῖς. 

821. δὲ Καπη ἃ νἱθυίθυ 5.[6118 
βίθῃθη, ὑγθηὴη αἴθ γοσδιβσθῃθηᾶθῃ 

ὙΥδΥου ΕΙηθη ΒΘΡΥΠ ὈΠᾶΘη ΟὟΘΥ 
ἴῃ Θηρσβίῦθῃ Ζιβθιηη ΘΠ ηρσ βύθῃθη 
(18 πο ἃ. 381 Νοπίθῃ πιὶρ Ρεῆ- 
Ῥοβιύοθ. ππὰ ΑΥ1Κ8]). Ζαπι 66- 
ἀδηῖθι γὙ9]. Ῥβϑυβ. ὅ81 μὴ καί τι 
πρὸς κακοῖσι προσϑῆται κακόν, 
ΒοΡῃ. ΡὮ1Π]. 1208 μῶν τί μοι νέα 
πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμποντες 
κακά, Ο. Τ᾿, ὁ67 εἰ κακοῖς κακὰ 
ποδσόύψει τοῖς πάλαι τὰ πρόσφατα, 
ῬἈΒΠ]θαοα ὅθι, ΤΥ 84 κακὰ πρὸς 
τοῖς κακοῖσιν οὗτος ἕτερα συλλέγει. 
ΠΥ πρὺς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς 

δῦ πηβούσιιηρ᾽ 468 ΒΡΥΙΟΠ τ Ὀγ Π]ΠΙΟΠ 6 η 
πρὸς κέντρα λακτίξειν (χέντρον, 
ΒΕ πη] 08, ἀοΥ ΤὙΘΙ δύ 0116] ἐὰν Ζυ5: 
σ]6}) νοὶ. ΑΡ΄ 1024 πρὸς κέντρα μὴ 
λαάκτιξε, μὴ πταίσας “μογῆς, ΡΙπά, 
Ργίμ. Π 118 ποτὶ κέντρον δέ τοι 
λακτιξέμεν τελέϑει ὀλισϑηρὸς οἶμος, 
Εν, Βδρομ, 796 ϑυοιμ᾽ ἂν αὐτῷ 
μᾶλλον ἢ ϑυμούμενος πρὸς κέντρα 
λακτίξοιμι ϑνητὸς ὧν ϑεῷ, ἴν. ΟΟΤ 
πρὸς κέντρα μὴ λάλτιξε τοῖς κρα- 
τοῦσί σου. 

94. ὙΡῚ, 80, 160, 180. 
826. πειράσομαι ἐὰν δύνωμαι: 

ν 6]. 1]. 18, 601 πειρήσεται, αἴπε 
ϑέῃσιν, 18, 800 ἐπειρᾶτο, εἴ πώς 
οἵ εἴξειαν, ῬιΙαΐ. Ἰον. 088 Καὶ πειρώ- 
μενος, ἂν ἄρα δύνωμαι δηλοῦν. 

827. “λαβροστόμει : Υ6]. ΞοΡῃ. ΑἹ. 
1147 τὸ σὸν λάβρον στόμα, Ποια. 
1. 28, 414 λαβρεύεαι. 
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ἢ οὐκ οἷσϑ'. ἀκριβῶς ὧν περισσοφρῶν. οτι 

γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται; 

ΠΡ. ξηλῶ σ᾽ ὁϑούνεκ᾽ ἐχτὸς αἰτίας κυρεῖς, 990 

πάντων μετασχεῖν καὶ τετολμηκὼς ἐμοί. 
καὶ νῦν ἔασον μηδέ σοι μελησάτω. 
πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν᾿ οὐ γὰρ εὐπιϑής. 

πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μή τι πημανϑῆῇς ὁδῷ. 

ΔΚ. 
μι ἀλεκις 
ἢ σαυτον 

- 3 3 , ᾿ , τὰ ε 

πολλῷ γ΄ ἀμείνων ΤΟΌΣ πελας φρενοὺῦν ἔφυς 
3) ἰᾳ Ἂ 

ἔργῳ κοῦ λογῷ τεχμαίρομαι. 

885 

ὁρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσῃς. 
αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ 
δώσειν 4, ὥστε τῶνδέ σ᾽’ 

ΠΡ. 
Ἁ ’ Ε κι - 3 - ΄ ,- τὰ μὲν σ᾽ ἐπαινῶ κουδαμῇ λήξω ποτέ 

΄, Ἁ 3 ᾿ 3 , 

προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. 

ἐχλῦσαι πόνων. 

940 

ἀτὰρ 
μηδὲν πόνει᾽ μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 

828, 0081 ἀ16 πϑυῆρο ΘΟ γηἸζθβὶβ 
γοι ἢ οὐ νρ]. Κυᾶραν 1Π 8 18, 6, 
ῶ, - ἀκριβῶς" ἄκρως ΗδΕ5ΥΟΙ. Ζὰ 
ἄθτα ΟμΑΥ Δ ΕΊθυ βυϊβομ θη Ῥ]ΘΟΠΆΒΙΠΑΙΒ 
γΩ]. 944, Ῥρυβ, 194 τοὺς ὑπερπολ- 
λους ἄγαν, 1. ΠῈγ 50, οἶόϑεν οἷος, 
97 αἰνόϑεν αἰνῶς. --- περισσόφρων: 
Ζὰ 808. 

829, προστρίβεται: οἷπ6 ἄθΥ06 
ΒΖ πῃ γ5]. ΑὐἹβίορῃ. Βαα. δ 
πληγὰς ἀεὶ προστρίβεται τοῖς οἶκέ- 
ταις. 

880 ΕἾ ξηλῶ σε: “αα Ὀϊδὺ 06- 
ποι θηβυουίῃ, ἀὰ ἀδΥ δ ἔγοἢ 861". --- 
καὶ (»ὍΌΟΒ παχὸ τετολμηκώς: Υ]. 
σὰ καὶ 197, χὰ τετολμηκῶς 881. 
Ῥγογιθίμθιβ βαρ: Μη Κῦμηϊθ οὺ- 
Ὑγδτύθη, ἀα58 ΒΟΠ0η ἄΘΥ Ὀ]Ο588 (8- 
ἄδηκο, τη αἀθῖημθ ΤΉΘΙΠ] Δ ΠῚ6. Ζὰ 
Ζρίρϑη, (105. ἴῃ ὕπρπαᾶθ σθὈγαομῦ 
μα6. Ὁπρθοιρσποὺ ἰδὺ πάντων. 
Νά οἢ ἄθπα βθΠ0 ο]ἴοπ ἐμοὶ συναλγῶν 
Βοη γι οὐ ὟΥ 61] πόνων μετασχεῖν νρ]. 
214, ὍὭρδιη ἕΞἾππ6 Θῃύρυιοῦ ὉΤῈ 
τηθἰβίθῃ τούτων μετασχεῖν. -- ἔα- 
σον: ἴῃ ἅογ Βραθαύαμρ' “5θ1η ἸΆ586η᾽ 
Ὁ 0ἢ ὅορΡἢ. Ὁ. Ὁ. 698 ὅταν μάϑ'ῃς 
μου, νουϑ'έτει, τὰ νῦν δ᾽ ἔα α. τὰ 
ον οάθηβανξ ἔα τοῦτο. 

838 ἔ, πάντως -- οὐ: ν9]. 1068, Εἰ. 

ΗἸΡΡ. 1062 πάντως οὐ πίϑοιμ᾽ ἄν. --- 
εὐπιϑής: νι]. σὰ ἀτερπῆ 81. Ζαπι 
Οθαδηκθη υρ]. 84. -- ὁδῶ: νρ]. 
828 (ὁδός -δησ᾽). Ζὰ ἄρῃ Π)8- 
ἐϊν νρὶ]. λόγῳ 196. --ὀ ΟΠ16 ΑἸΠ οτὸ- 
100 ἀ65.π υπίουβυὑζὺ ἄθη ΝϑΟΙ- 
ἄγαοκ ἀν Βι6αβ. 

886. ὕθρθου ἀδ5 Αβϑυπᾶθέοῃ Ὀθὶ 
Ῥεορυπαθηδοχη Ὑθγμ δ 1886 ΥΕΊ. 
Κυᾶρσου 11 8 ὅ9, 1, 7. -- ἔργῳ κού 
λόγῳ: γε]. 1080. 

5817, ὁρμώμενον: με γρ]. 170, 

888. ΥρΊ. χὰ 306. Τδθθοσ αὐχῶ 
ΕἼΘ. ΒΟΒΙΠΘΙΘΠ16 τηἱτ’ Ζὰ 688, ΟΕ]. 
Εν. Μϑά. δὅ82 γλώσσῃ γὰρ αὐχῶν 
τἄδιμ᾽ εὖ περιστελεῖν. 

889, ὙΠ]. 836. 
840. τὰ μὲν: αἀἷθΘ Βθὰθ ψῖτα 

ΔΉ ΘΒ. σθυθηάθῦ τι. βύαϊἢ ΘΙΏΘ8 τὰ 
δὲ (μά θη ῃ61}8)) Τοὶσὺ ἀτάρ. 

842, μάτην οὐδὲν ὠφελῶν: ΥΒΊ. 
Ομο. 881 καϑεύδουσιν μάτην ἄ- 
κρανταὰ βαζω. --- ὠφελεῖν Βπάοῦ 
5100) πΙοηῦ 105 Ὀ6ὶ ἄθῃ αἀὐδτηδ βομθη 
ΠΙομύθσπ (ν 6]. Κυᾶρου 1 καὶ 46, 8, 2) 
Ὠδαῆρ' ταὶϊῦ ἄθυι Πϑιν γον θαπάοη, 
ΒΟΠαΘΥ δι ἢ ἴῃ ,Ῥτοβᾶ,, 50 Ηδτοά, 
ΙΧ 108 προσωφελέξειν ἐθέλοντες τοῖς 
“Ἕλλησι. 
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ἐμοὶ πονήσεις, εἴ τι καὶ πονεῖν ϑέλοις. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαξε σαυτὸν ἐκποδὼν ἔχων᾽ 
ἐγὼ γὰρ οὐκ εἰ δυστυχῶ, τοῦδ᾽ εἵνεκα 845 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μὲ χαί κασιγνήτου τύχαι 
τείρουσ᾽ ἴάτλαντος, ὃς πρὸς ἑσπέρους τόπους 

ἕστηκε κίον᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χϑονὸς 

848. καὶ --- ϑέλοις ἀγάοκῦ ΘΙ Π6ι 
Ἰοίβθῃ Ζνθῖθ] ἃ8, ψϑίομθη Ρτο- 
τη οὐμθαβ ταῦ σΘ Β56 0 θυ σβοηϑ:- 
ΠΡ 468 Οκθᾶποβ Ὠϊηζαϑθίςῦ. 

ὶ 8344. σαυτὸν ἐχποδὼν ἐ ἔχων: “απὰ 
μαϊΐθ ἀἴοῃ ἀδνοι ἔργ, 1885 α16 Ηδηα 
8ιῸ8 ἄθπι 5Ρ1616᾽ νρ]. Χϑῃ. Ογυ. ὃ, 1, 
81 οἵ δὲ φίλοι προσιόντες ὀυμβου- 
λεύουσιν ἐκποδὼν ἔχειν ἐμαυτόν. 

846. εἵνεκα: 16. δρίβοῃθ ΕὌΥΤῚ 
ἂν ἕνεκα, 6] 06 16 ΤὙΔΡΊΚΟΥΙ α6Πὶ 
Μούγατῃ σὰ [1606 σαθγαπομῦ ΠΆΌΘῃ, 
Ὑ716 ,ξεῖνος ΕΓ ξένος, κεινός ἐὰν 
κενός, κεῖνος [γ ἐκεῖνος, εἰλίσσειν 
(188, 1086) ἐὰν ἑλίσσειν, μοῦνος [γ 
μόνος (ῦ48, 804). 

840. πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν: 
Ῥεῦβ. τ00 ἀνϑρώπεια δ᾽ ἄν τοι 
πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. --- θ᾽. 
5080]. Ὀθιμευκῦ: Προμηϑικῶς" οὐ 
γὰρ κατὰ τὸν , ἀνϑιρώπινον λογισμὸν 
πολλοὺς αὐτῷ συνατυχεῖν βούλεται 
ὁ Προμηϑεύς (υ 81. ἀὰ5 ϑρυϊομπουῦ 
ΒΟΪ θη ΠΙΪΒΘΥΒ ΒΟΟΙΪΟΒ Δ Ό.ΪΒ56 
τηϑογατα). ΠΙΘΒΟΥ Οθάδηκο αἰθηῦ 
ἀρυῖσθηβ ἄθπὶ ΠΙΟμίου 418 Μι[6], 
Ἂπ|Π οὗψαϑ, ψγὰ8 πιοηῦ θ᾽ ρ ἢ 10 ἢ 
ΖΌΥ ϑϑομθ σομῃῦτγί, ΠΘΥΘΙ ΖΦ ὈΣ]η θη. 
Ῥεππ α16 Εν Πα ηρ ἀ65 Αὐ]88 1βϑὺ 
610} 8}18 ἢ 6 ου]οιθαηρ ΖῸΓ 
ΠΡΓΕΒΕΕ Ὧ40ο8 ΤΎΡΒομ, “ΔΌΤΟΙ 
ὙΧΘΊΟΠ6 5100} ἀδν ΠΙΟ ὗθυ ὄε!ορσθη- 
Βοῖῦ γϑυβομα , νοη ἀθιὴ σουβίῦγθη- 
ἄθῃ ΑὈΒΌΣΘΟΝ 465 Αθίπᾶ (861 --- 69) 
Ζὰ τϑάρῃ. 

841. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί: Δ 81]. ΒΟΡΆ, 
Ο. Ο. 481 εἴποις ἂν ὡς ϑέλοντι 
τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε πόλις τὸ δῶρον εἰ- 
κότως κατήνεσεν. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι 
τὴν μὲν αὐτίχ ἡμέραν. - οὐδεὶς 
ἔρωτος τοῦδ᾽ ἐφαίνετ᾽ ὠφελῶν, 
Ἐαγ, Ηργδ0]. ὅ065 αὐτοὶ δὲ προστι- 
ϑέντες ἄλλοισιν πόνους παρόν σφξὲ 
σῶσαι φευξόμεσϑα, μὴ ϑανεῖν; οὐ 
δῆτ᾽, ἐπεί τοι χαὶ γέλωτος ἄξια 
χτέ,, ΑἸο. δδδ. -- ογ΄ Οθάδηξκο, 

ἀατοῦ 6] πη αἷθ [ο]σθπαθ 50}1146- 
ΤαΠρΡ᾽ τηουϊγιοσὺ πιστὰ, δῦ: 10 ψ1}} 
Ὠ]Ομς ΠΟΘῚ ἃηάΘΥΘ τηϊῦ 111 1π᾿5 [π- 
σἰᾶοϊς σίθμθη; ἀδ5 Ππρ] ο]ς ΤΘ1Π68 
Βιυάθιβ Αἰ]88 ἃ. 468 ΤΎΡΠΟΠ [δ 
Τὰν τηϊοῦ ΒΟΠΟΩ ΒΟΒΙΠΘΥΖΙΙΟη σθ- 
πὰρ’. - Ζα ἀθχῃ [Ο]ρΘ πάθῃ ΥΩ]. 
Η65. ΤΒοορ. 511 Ἄτλας δ᾽ οὐρανὸν 
εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης, 
πείρασιν ἐν ,γαίης, πρόπαρ Ἕσπερί- 
δὼν λιγυφώνων ἑστηώς, κεφαλῇ τξ 
καὶ ἀκαμάτοισι “χέρεσσιν" ταύτην 
γὰρ οἵ μοῖραν ἐδάσσατο μητίετα 
Ζεύς. 

948. πρὸς ἕσπέρους τόπους: 
τσοσθη ΑΡθπα’. Μδη ἀθηκὺ δῃ αἷθ 
ΗΙομύμπμρ, σὴ 6. ἀθυ)θηῖσο 61πη- 
ΒΟ] Θ᾽ Θἢ. Τηῖ158, ἀον ἀδῃ]η Βθἰδηρθη 
Ὑ71}}, ἽΕΙ. ἔν. 821 Ἄιγινα δ᾽ αὕτη 
πρὸς νότου κεῖται πνοάς, θα. 18, 
240 ἡμὲν ὅσοι, ναίουσι πρὸς ἠῶ τ᾽ 
ἠέλιόν τε ἠδ᾽ ὅσσοι μετόπισϑε ποτὶ 
ζόφον ἠερόεντα. 

849. ὙΙ6 δὶ Ριπα. τα. Ι 86 
ἄδρυ Αθίμα 8418 κέων οὐρανία Ὁ8- 
σϑιομποῦ πῖγὰ, 80 Ποιβϑῦ 68. ΟῸΠῚ 
ΑὉ]ὰ5. Ὀ6] Ἡοτοά, ΓΝ 184. ἔστι δὲ 
στεινὸν καὶ κυκλοτερὲς πάντῃ, ὑψη- 
λὸν δὴ οὕτω δή τι λέγεταν ὡς τὰς 
κορυφὰς αὐτοῦ οὐκ οἷά τε εἶναι 
ἐδέσϑαι τοῦτον κίονα τοῦ 
οὐρανοῦ λέγουσι οἵ ἐπιχώριοι εἶναι. 
ΠΩ Ποοὴ ἴῃ 4186 ὙΥοΪκθα Βἰποίη- 
γα ροημθ Βουρ ΘΥΒΟΏΙΘΗ ἀοΥ ΡΠδη- 
ἰδ816 815 οἷπ ϑ'βμ)θ, σψϑίομβθ αἀδ8 
Ηϊθ]βσθσῦϊ θα ὑγᾶρσὺ (νρ]. νυ. 
Αρῃ, ΕΥ̓ 247. Ί6βοΥ “Ττᾶρογ᾽ 
(ἄτλας) ψατὰθ ἴῃ ον ϑδρθ Ζὰ θἰ Πθ τ 
Τιϊδπθη, ἄρ Ζζὰγ γα αἀ16 [δῦ 
Ὧ65 Ηπημηθὶβ δα ἄρῃ ΝΆΘΚΘη 56- 
Ἰοσὺ ἰϑῦ (Η88. ἃ. ἃ. νοτῶμπβ ἃ. δ50.). 
ὕπαρ κοησῦ ογάθῃ σον! ρθ Υγ6- 
560 τηἷὖὖ΄ ΒΘΥΡΚΌΡΡΟΩ νΘΥρΡΊΟΠΘη, 
50. Πιοϊδδῦ 68 Οα. Χ 118 γοὴῦ (δΓ 
Κοηϊρίη. ἀδν Πϑρ συ βοπθη, τὴν δὲ 
γυναῖκα εὗρον ὅσην τ᾽ ὄρεος κο- 
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ὥμοις ἐρείδων. ἄχϑος οὐκ εὐαγκαλον. 850 

τὸν γηγενῆ τε Κιλικέων οἰκήτορα 
ἄντρων ἰδὼν ᾧκτειρα, δάιον τέρας 
ἑκατογκάρανον πρὸς βίαν χειρούμενον. 
Τυφῶνα ϑοῦρον. πᾶσι δ᾽ ἀντέστη ϑεοῖς., 
σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι συρίζων φόβον" 

ρυφήν α. ῬΟΙΥΡΒΘαα, σἹθιοηῦ ὩΔΟῊ 
Οα. ΙΧ 191 ῥίέῳ ἡλήεαξι ὑψηλῶν 
ὀρέων. -- Βεὶ Ἠοιηθι 6 άοο: θα. 
1, ὅ8 ἔχει (Ἅτλας) δέ τε κίονας 
αὐτὸς μακράς, αὲ γαῖάν κε καὶ 
οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν Ἰἰοσὺ ΠΟΘΙ 
16 ἈΥΒΡΥΪΏΡΊΟΗ 6. Υ οὐβέθ! !πηρ' γῸα 
ἄθη ἐταρθπάθη ϑϑα]θη. Ζὰ Θταμᾶθ 
Πα ΟΘΥ Ῥουβόμοη6. Αὐ]8ὰ8 1ϑῦ ποοῖ 
ΠΙΟΩς σῶῃ ἃπ 416 δίθ]6 ἀθὺ 5δα- 
16 ροίγθίθῃη. Π16 ἔσταθ τι. Η]ΤΉ1Ώ6] 
ΘΒΘΙ δ Πἀθυ μα]θηάθη ϑϑα]θη. ὃ6- 
βίθῃθῃ ἤσθῃ ΠΥ 5100 ἃ. Αὐ]ὼ5 1β8ὺ 
μὰ Αρυ]θηϊσθ, ἀδὺ 5ῖ6 “μ80᾽. 
ΑΘΒΟΒΎ 5 Παῦ 5106 δὴ ΗοιηθΥ 8η- 
ΘΘΒΟΒΙΟΒΒΘῊ ; ΘΓ Κομηΐθ ἴῃ ἢ ΠοἸκβιομὺ 
δα ἀ16. ΔΙΠΠσΘτη 61 ὈΘΚδημίθ Ἀοτηο- 
Υἶβοηθ 5.616. Και κέονα οὐρανοῦ 
τε καὶ χϑονός ϑρ6Π, πάθη ΘΥ 8 
ἄρῃ Ζψ 0} ἀ6Υ ϑθα]θ γαῖάν τὲ καὶ 
οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχειν ἀδομίθ, τγγᾶβ 
σάτα οἴηθῃ ΤΉΘΙ] Βἰομὲ πμτηϊξῥο!θαν 
ἀαχοι ἀ16 ϑϑθα]θ, βοπάθυη ἀἀγῸἢ 6 ἢ 
απ ἀ16 γα σοβιθιησηίθη ΒῚι85 468 
ΑὉ]ὰ5. θυ} πσῖχα, 

861. τὸν ͵ ,Τηγενῆ: Ηδ5. ῬΏΘΟΡ. 
820 αὐτὰρ ἐπεὶ Τιτῆνας ἀπ᾽ οὐρα- 
νοῦ ἐξέλασε Ζεύς, ὁπλότατον τέἕκχε 
παῖδα Τυφωέα, Γαῖα πελώρη, -- 
ἐκ δέ οἵ ὥμων ἣν ἑκατὸν κεφαλαὶ 
ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος. ΤΎΡΒΟΘΙΒ5 
1ϑῦ δἴπθ Ῥβυβοῃιβκαίίου 8116Γ Ὠ ὕηβέθ 
πα σαβαγθσθη ΤΠ τη ρθ τ. ΤΠΠΘΙῊ 
ον Βγαθ, 6 ] 6 ἘπαθΘΌθη τ. νὰ]- 
Καρίβοῦθ Αυβουομθ θυ κθη. Βοὶ 
αἸ 656 .ὺ ΒΟ] ἀθγαηρ ἀ65 ΤΎΡΒοΗ (οά. 
ΓΥΡΒΟ8) πῦνῦ τηδη τη ἢν θη )10ἢ- 
6 818 ἄθη Ῥγοπηθύμθιβ, Π16 50}11- 
ἀθυαηρ βθ] δῦ ἰϑῦ ἀὺ Ὀδὶ ΡΙΠαΔΥ 
Ρυγίῃ, 1 80 5680 βη θη: ὅς τ᾽ ἐν 
αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, ϑεῶν πολέ- 
μιος, Τυφὼς ἕκατοντακάρανορ᾽ τόν 
ποτὲ Κιλίκιον ϑρέψεν πολυώνυμον 
ἄντρον" νῦν γε μὰν ταί 9 ὑπὲρ 
Κύμας ἁλιερκέες ὄχϑαι Σικελία τ 
αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαχνάεντα, 
κίων δ᾽ οὐρανία συνέχει, νιφόεσσ᾽ 

00 

-- Κιλικέων. ἀντρῶν οἰκή- 
οἰκήσαντα “μὲν ἐν Κιλικίᾳ, 

πολασϑέντα δὲ ἐν Σικελίᾳ (πὶθ 
Ὀ6Ὶ ΡΙπάαγ) 5680]. Βεὶ Ηοιηθῦ 1]. 
2, 181 γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιξϑἑ Ζιὶ 
ὡς τερπικεραύνῳ χωομένῳ, ὅτε τ᾽ 
ἀμφὶ Τυφωέι χαῖΐαν ἱμάσσῃ εἶν 
᾿Αρέμοις, ὅϑι φασὶ Τυφωέος ἔωμεναν 
εὐνᾶς Βαὺ 416 ὅαιρθ ποοῦ οἷπθ δῃ- 
ἄργθ (ἀββία!υ: ἀθὺ ποιηθυίβοῃθ. ἀπ5- 
ἄτθοκ Τυφωέος εὐνᾶς ἰδὲ Ὀοὶ 
ῬΙμάδΥ ὙγΘΒΥΒΟΙ ΘΙ Π]Π10 ἢ πύθῃ 5101}1- 
Βοῃθιη ΕἸηῆτι88 1ῃ 485 σϑηχ ψϑυ- 
Βοῃϊθάθηθ τόν ποτε Κιλίκιον ϑρέ- 
ψὲν πολυώνυμον ἄντρον ὥδθογρθ- 
ΘΆΠΘσΘη, ΜΟΔΌΤΟΙ ΟΘΥ ΥΒΡΥΪΠΡΊΙΟΗ 
δἂη ἅδη ὙΌΙΚαπΘη ἴῃ ΚΙοΙπαβίθῃ 
μεἴξοπαθ Νδτηθ 465 ΤΎΡΟΣ ἐγ ἀθα 
γυϊΚαπ ἴῃ ΘΙΟΙΠΙΘη συ οηΠ6η τγατα, 
Π 1656 Οδβία!ὑ ἀθν ὅσα ποὺ ΑΘβοῖγ- 
1ὰ8 θη, 

θ02. ἰδὼν ὥκτειρα ουπποσῦ δὴ Οα, 
1: ὅ83 καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον 
χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἔχοντα. --- δάιον Ὀ6- 
ΖϑΙομποῦ ἴθ ΤΎΡΟΝ Π8Οἢ πὐβρυϊπρ- 
ΠΟΘ Αὐδίοββιιηο ἀ885 ζϑυβύῦσθπαθ 
γγ δβθὴ 68 γα] ΚΑΠΙΒΟΠ θα ΕἸ θπΐβ, 
να]. ϑθρύ. 222 πυρὶ δαΐῳ. 

868. ἑκατογκάρανον : 8015 ΤΎΡΠΟΗ 
ΔΘ ἴῃ (ΘΙ Ο. ἃ. δύ. ἄθ5 ΡΙΠαδΥ 
Ὀδζοιομπθῦ; οὈά. ΟἹ. ΤΥ 11 ἕκατογ- 
κεφάλα Τυφῶνος ὀμβρίμου. ΝΈΟΣ 
Κοιηγηῦ ΟΥ̓ Ὁτβρυρ] ἤθη Βοάᾶρα- 
ὑπηρ᾽ φίϊμ πάθον ΕἸδπαπηθη αἴθ Β6- 
χριοππσηρ᾽ Ὀ61 Ηρβίοὰ 89 ἑκατὸν 
κεφαλαὶ ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος, 
γλώσσῃσι δνοφερῇσι λελιχμότες. 

864. πᾶσι δὲ: ἄον Τθρουσδηρ' 
ἴῃ αἴθ ϑομη]άθταπρ τ ϑερύ, ὅ08 
ἕκτον λέ οιμ ἂν ἄνδρα σωφρονέ- 
στατον ἀλκήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν 
᾿᾿μφιάρεω βίαν" Ὁμολοΐσιν δὲ πρὸς 
πύλαις -- κακοῖσι βάξει κτέ. ὙΠ]. 
900. 

ϑῦὅ, συρίζων φόβον ,(λοίουγ- 
τη ]860}): ν9]. ϑϑρί. 885 ὑπ᾽ ἀσπίδος 

Αἴτνα. 
τορα: 
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ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας. 
ὡς τὴν Διὸς τυραννίδ᾽ ἐχπέρσων βία" 
ἀλλ᾽ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος. 
καταιβάτης κεραυνὸς ἐκπνέων φλόγα, 
ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων 8300 
κομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 
ἐφεψαλώϑη κἀξεβροντήϑη σϑένος. 
καὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας 
χεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσίου 

ἰπούμενος φίζαισιν Αἰτναίαις ὕπο. 86ὅ 

κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄκραις ἥμενος μυδροχτυπεῖ 

δὲ τῷ χαλκήλατοι κλάξουσι κώδω- 
νὲς φόβον. 

8606. ἤστραπτε ἴῃ ἰγϑη51 1067 
Βεοάθυϊαπρ, θδὶ ἀθπ ερἄφψθυθη ΠΊΟΕ- 
ἴθτπι. -- γοργωπὸν σέλας: γ8]. φλο- 
γωπὸν φῶς 2ὅ8, πυρωπὸν κεραυνόν 
061. Ηϑυῆσ δ᾽ πα 416 τὸ -ωπὸς 
Ζιιβαιητη θη σοβθίζίθη ἀα]θ κύνα Ὀ6Ὶ 
ΕαΣΙΡΙα 68. 

ϑῦτ ἔ-. ᾿ΙΘΒου ὙΘΥΒ ΘΥΙΠΠΘΥῦ ΠΠΒ 
ὙΙΘΟΟΥ ἀαγαηῃ, α88ὲ5 Ργοχηθίῃρθιιβ 
ΒΡΥΙΟΒῦ; ἀθηη Μ16 ΟἸΘΒΘΥ 616 ΤΟ ΠΘῊ 
Κυδι δηβέγθηραηρει ἀκα ΤΊϊΆηθη 
(πρὸς βίαν τε δεσπόσειν 308) 815 
οἰὉ165 Βοσιππθη Καηπέθ α. γουϑοῃςοίθ, 
80 δα δ᾽ ὅθ ἐν 488 ΤΌΌΘμ 68 
ΤΎΡΟΣ πὰ] το ]οιαῖρσο Ἰσοπὶθ. Τη 
ἀἸθβθια. ΘΙΠη6 βαρὺ δὺ 45 ἔο]ρθπαθ 
ἀλλ᾽ ἦλθεν κτέ. ΥΟΩῚ. ἀρτρθηβ 
Η68. ΤΠροσ, 887: 

καί κεν ὅγε (ΤὙρμοη) ϑινητοῖσι 
καὶ ἀϑανάτοισιν ἄναξεν, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀν- 
δρῶν τε ϑεῶν τε. 

ἦλϑεν: γϑὶ. 607, ϑορῦ. 444 αὐτῷ... 
τὸν πυρφόρον ἥξειν κεραυνόν. Ξες 
ἄγρυπνον νοι ἀδΥ Ῥεγβοη δπῇ αἷδ 
βᾶσπθ ἀβρουίτασθη: νυ]. Ζὰ 11, 
ΟἸθδμίῃ. ἢ. ἴῃ ἴον. 10 πυρόεντα ἀεὶ 
ζώοντα κεραυνόν. Ὁ. Ὦ, Ζθοὺβ 11688 
510} ποῦ Πθουσαβοῆθη (σξὺ νόησε 
Ηββϊοά.). 

3ὅ9. καταιβάτης: νρ]. Αγϊδύ. Ῥὰχ 
42 Διὸς καταιβάτου (" ἄοτ π΄ Ποη- 
ΠΟΥ ἃ. ΒΙ|12 ὨἸΘἀΘΥ ΓΘ Π 46 615), 
ΗοΥ. Οδγπι. 1ΠΠ 4, 42 βοϊηισβ, αὖ 
Ἰταρῖοβ ΤΊ ηδ8 ᾿πηΠΠΔΠΘΙΆα 6 ἴαγ- 
τηϑγη αἰ τη]η 6. βαβύι!ουῦ οδά προ, --- 
ἐμπνέων φλόγα: ν5]. 917, Ρίπά. 
ἴγρτη, 111 πῦρ πνέοντος κεραυνοῦ, 
Ἐὰν. ΒΌΡΡ]. 0640 κεραυνῷ πυρπόλῳ, 

ΞΌΡΒ. Απὺ. 1140 πῦρ πνεόντων χο- 
ράγ᾽ ἄστρων. 

800. ἐξέπληξε: Ζὰ 198. 
861, φρένας “Ῥυδθοοσαϊδ’: Ὑϑ]. 

581, τη. 159 ὑπὸ «φρένας, ὑπὸ 
λοβόν, Θὰ. 9, 801 οὐτάμεναι πρὸς 
στῆϑος, ὅϑι φρένες ἧπαρ ἔχουσιν 
τα. 5010]. Ζαι ἢ. 11, δ19 φρένας ὁ 
ποιητὴς καὶ πᾶντες οἵ παλαιοὶ ἐκά- 
λουν τὸ διάφραγμα, Αὐιϑίοῦ. Η. Α.᾿ 
Π ιὅ τὸ διάζωμα ὃ καλοῦνται φρέ- 
νες. ΤΥρμοη τυγ6 ἴῃ θη δι 65 
μέγα φρονεῖν σούγο θη. 

8602, “ξεβέπατ θη σϑένος: Καῦ- 
ΘΟΓ 1 ὃ ὅ2, 

8608. ἀξασ λιν αοΥ Ῥιομῦου μαῦ 
δ ὰ5. 1]. 7, 166 πολλὸς γάρ τις ἔκειτο 
παρήορος ἔνϑα καὶ ἔνϑα αἴθ 8]]- 
ΘΘΙΠΘΙΠ6 Βραθαΐαηρ, δὴ παρήορος 
ἔνϑα καὶ ἔνϑα ὁπη6 ὈΘΕΟΠάΘΙΘ 
Βοζιθθαηρ σὺὰ παρα- ΦΘΠΟΙΏΤΠΘΗ 
( πϑιεμίπ, ΠΦ ΟΠ 416 Θοίξθη αι5- 
σοβίγθοκῦ᾽). 

8θ4. στενωποῦ αὐτο ἄθη 00]6΄. 
οΥ5 σθηθθυ Ὀθϑυϊμητηῦ νρ]. 729. 

56. ἰπούμενος: νυ]. Ριπα. ΟΙ. 
ΙΝ 10 Αἴτναν -- ἶπον ἀνεμόεσσαν 
ἑκατογκεφάλα Τυφῶνος, ἴγρτη. 91 
κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφία- 
λος ἀμφέκειται. 

806. κορυφαῖς δὲ: 645 ἄθτη (6- 
ἀδηκοη πδοὴ ἰπίοτσοογαπθίθ πιστὰ 
θυ ϑομη] ἀθυαπρ᾽ Ζὰ [2606 818 ΘΊΘΙΟἢ- 
Βθονἀποίου Θϑάδηκθ Ῥθμαθαοῖξ. κο- 
ρυφαῖς ἴῃ Οοροπβαΐζ σι ῥέζαι- 
σιν. -- μυδροχτυπεῖ: ὙΒ]. Το. ΠΠ 
606 νομέξουσι δὲ οἵ ἐκείνη ἄνϑρω- 
ποι ἐν τῇ Ἱερᾷ, (616 ΑΕΥ Τρ ΊΒοΠ θη 
[Π86]Π) ῶς ὁ Ἥφαιστος χαλκεύει, 
ὅτι τὴν νύκτα φαένεται πῦρ ἀναδι- 
δοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν. 



θά ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

Ἥφαιστος, ἔνϑεν ἐκραγήσονταί ποτε 
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις 
τῆς καλλικάρπου Σικελίας λευροὺς γύας" 
τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναξέσει χόλον 370 

ϑερμοῖς ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ξάλης, 
καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμεένος. 

σὺ δ᾽ 
3 » 2. «9 

οὐκ ἄπειρος, οὐδ ἐμοῦ διδασκάλου 
χρήξεις᾽ σεαυτὸν σῴξ᾽ ὅπως ἐπίστασαι" 
ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, 

ἂν Διὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. , 3 
ἔα 

2) Κ. 

970 

» αν -» ὑ! δ’ 

οὔκουν. Προμηϑευ. τοῦτο γιγνωσᾶεις., οτι 

ὀργῆς σφριγώσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι; 

8606 ---12 σομῦγθηῃ πιομῦ ΖῈ. ϑδομθ: 
ἃθ6ν δῇ ἀἴθβθβ ναὐιοἰ πα πὰ ροβὲ 
δυθηΐαμῃ ᾿ἰϑὺ 416 σᾷπΖθ ΟΠ] θυ ηρ' 
᾿.}} ΑΟ]Δ5 π. ΤΎΡμοα ΦΌΡΘΒΘΒΘΗ. 

801. ἐκραγήσονταί ποτε: Ἃ16 Ζι- 
ΠΡΟΒΆΤΟΥ πιαβδῦθῃ 8Π ἄθη ΑὈΒΌΤΌΘΗ 
νοῦ 0]. τὅ, 2 (419,98 γ. Οἢγ.) δυϊη- 
πϑγῦ ΒΟΥ ἄθββθη α16 ΡΔΥΊΒΟΠ6 
Μανμιουέαεὶ Ζ. ΟἹ ταῦ ἄθῃ Ὑγουΐθῃ 
ΕΠ ΠΡ' {μα}: καὶ τὸ πῦρ ἐρ- 
ρῦη κᾶον ἐν Σικελίᾳ περὶ τὴν 
Αἴτνην (πα ΒΟΘΟΚἢ ΓΟοτρ. [πβογ.Ψ 
ε 1 5, 302). γοπ βἴπθηι ΟἹ]. 88, 
2 (496 ν. ΟἾιγ.) δου τοϊσίθη ΔΟΒΌΓΘΟΝ 
Ῥδγιούοῦ Ἵππο. ΠῚ 110 γῆν τινα 
ἔφϑειρε (ὁ ῥύαξ, τοῦ πυρῦς) τῶν 
Καταναίων, οἵ, ἐπὶ τῇ Αϊτνῃ τῷ 
ὄρει οἰκοῦσιν, ὅπερ μέγιστόν ἐστιν 
ὄρος ἐν τῇ Σικελίᾳ. 

808, δάπτοντες ἀγρίαις γναϑοις: 
Ὑ18. δἷῃ σΘ ββίσθβ Ὑγ11ἀ 68 ΤΉΪΟΥ, 
γ9]. ΟΠο. 838 πύον μαλερὰ γνάϑος, 
ΡΥ ΒΙΟΠτ8 ἔν. δ. Ρ». δῦ8 Ν. πεδία 
δὲ πάντα καὶ παράκχτιον πλάχα 
ὠκεῖα μάργοις φλὸξ ἐδαίνυτο γνά- 
ϑοις, Βὰγν. Μεά, 1187 παμφάγου 
πυρός, Ηθτοά. ΠΠ 1Ὁ Αἰγυπτίοισι 
νενόμισται τὸ πῦρ ,ϑηρίον εἶναι 
ἔμψυχον, πάντα δὲ αὐτὸ κατεσϑίειν 
τάπερ ἂν λαβ 

869, “ὙΡῚ. τα Ηοτο,. 4064 τῆς 
δ᾽ ἡετψς Πελασγίας. 

510. ἐξαναξέσει: Ζὰ 139. 
811. ἀπλάτου: γ9]. ΡΙμα, Ῥγίμ. 

[89 τᾶς (4ἴτνας) ἐρεύγονται μὲν 
ἀπλάτου πυρὸς ἀγνόταται ἔκ μυ- 
χῶν παγαί, ἴτοτη. 941 ἀλλ᾽ οἷος 

ἄπλατον κπεραϊξες, ϑιεῶν Τυφῶν᾽ 
ἑκατοντακάρανον ἀνάγκᾳ, Ζεῦ πά- 
τερ, εἶν ᾿Δρέμοις ποτέ, ἔτι. ὅ8 οὐ 
πλατοῖσι φυσιάμασιν. --- βέλεσι νοι 
ἀθηῃ Τναθομθη, 416 ψῖρ ΡῬέθ1:]6 
ΒΟΥ ΟΥ̓ΒΟΒΊΘΒΒΘΗ, 

818 ἢ. Ριοθοῦ ἀράθηκ ἀϊθηΐ 
ἄδΖιι, ΜΊΘΘΥ σὰ ϑδοηθ θυ Ζα θ]- 
ἴθῃ ἀστοὶ 416 ΕΣ ΠΥ ΠΡ 8 ἀθῃ 
κεραυνὸς Ζηνός. -- σὺ δὲ: αἀδιηϊῦ 
σοὺ Ργουηθίμθαβ δὰῇ ἀθη θα π θη 
γοὰ 844 χυγΐοκ; ἀθὺ (θάδῃκθη- 
ΦΒΘΤΩΙΏ ΘΗ ὨΘΏρΡ᾽ ἴδε ἀθυβ6 108, ψ16 
ὙΘΏΠ 68 ᾿]6856: σὺ δὲ, οὐ γὰρ ἄπει- 
ρος εἶ οὐδ᾽ χρήξεις (υ81. 12 α. 
2 αν. ΤρΡΗ. τ, 84 Ἐῶ), σεαυτὸν σῷξε, ' 
ὅπως ἐπίστασαι. Ὅϊο᾽ γοτέε οὐδ᾽ 
ἐμοὺ διδασκάλου χρήξεις ὄθατοος 
8 αἰθ Ὑγονῖθ ἀθβ Οκθᾶποβ 8933 
ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ. 

810. ἔς τε ἐπαοὺ βίοι: Ὀδὶ Αθβοιυ- 
188 ὅτηδὶ ἴῃ ππβουη ϑύϊοκα (457, 
650, 6097, 192) τὰ. 1128] ἴῃ ἀθπ Εαμι. 
449. -- λωφήσῃ: γ9]. χὰ 21. 

811-- 380: νο]. ΟἿἷο. Ταβο. ΠῚ 81 
αὖ Ῥτοιηθίπθηβ 16 ΑΘΒΟΏΥ, οαϊ 
απ αἀἸοὔύπτα ϑϑϑϑῦ 

Αἴααὶ, Ῥτουαθίμθα, 6 ποο ἔθμθῦθ 
Θχιβίστηο, 

π]Θ ΘΥ] ρΟ586 γα μι Ἰσϑοιιη 186, 
τοϑρομαϊῦ 

διαπίάθιη. ααἱ ἰθιηηρθβίϊναπι ταθ- 
ἀἸοη8η) ϑαΤΟΥ Θἢ8 

ΠΟῚ 8 σΥδΥΘβΟΘΩ8 ψα]πῖ5 1Π1Δ|αὖ 
ΤῊ ΉΒ. 

918, Μομᾶπαου ἴδ. πο. 28 Μεῖη. 
ΙΥ͂ ρ. 340 λύπης ἰατρός ἐστιν ἀν- ' 
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ΠΡ. 

44Κ. 

θῦ 

ἐάν τις ἐν καιρῷ γὲ μαλϑάσσῃ κέαρ 
καὶ μὴ σφυδῶντα ϑυμὸν ἰσχναίνῃ βία. 
2 τὶ » Χ " 5: , ἐν τῷ προϑυμεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 

980 

ὁρᾶς ἐνοῦσαν ξημίαν; δίδασκέ με. 

ΠΡ. 

ΦΚ. 

ΠΡ. 

ΦΚ. 
ΠΡ. 

μόχϑον περισσὸν κουφόνουν τ᾽ εὐηϑίαν. 
“ πε πν , » 2 ᾿ 

ἔα μὲ τῇδε τῇ νοσῳῷ νοσεῖν, ἐπεὶ 
3: “- ᾿: -» - 

κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν. 

ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκημ᾽ εἶναι τόδε. 
980 

σαφῶς μ᾽ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 
μὴ γάρ σε ϑρῆνος οὐμὸς εἰς ἔχϑραν βάλῃ. 
3 “" “- ἧς “ 

Κι ἡ τῷ νέον ϑακοῦντι παγκρατεῖς ἕδρας ; 
ἽΠΡ. 

ϑρώποις λόγος ψυχῆς γὰρ οὗτος 
μόνος ἔχει ϑελκτήρια" λέγουσι δ᾽ 
αὐτὸν οἵ πάλαι σοφώτατοι ἀστεῖον 
εἶναι φάρμακον. 

819, ἐάν τις ἐν καιρῶ γε μαλ- 
ϑάσση -- σφυδῶντα -- ἰσχναίνῃ 
βίᾳ: ἀυγτοῦ σφριγώσης ᾿ἰδὺ α16 ὙοΥ- 
ΒίθΠπηρ' ΘΙΠΘΥ ΟΘβομσσ δῦ (ὑπτηου) 
οὐθοκῦ; π80 αΙΘΒοΥ Ὑ ουβίθ! ]πρ' 
1οῦ ἄθτ γουϑαβρο 6 πα θη ἑατροί Θπΐ- 
ΒΡΥΘΟΠΟμα ἀοΥ Αὐβαγαοῖκ σοπβη]ῦ; 
ἀου Ζοσῃ 1 58 βῖοἢῃ Ὀθμϑπ θ]η, ΘΠ Π 
ΘΥ͂ δυβσούοδῦ ἃ. ἀγΟἢ α16 Ζοὶῦ ἀἃ8 
Βα ΤΥ 6 ἃ. Τϑ 6 ασοίθοὺ Πδὺ (μαλ- 
ἁγάσσειν ἀρδυθοῦ 485 610 Π6 τι. ἅδη 
Ὄγαοκε πϑομρθῦθπαθ ἀδὺ σοζοιρ- 
ἴθι ΟΘβομνγαϊβὺ 81), ποῦ ΘΠ ΟΥ̓ 
ΠΟΟῊ ἴῃ ὙγΔ]]πρ ἃ. Οἀμσαηρ ἰδὺ 
(σφυδῶν" ἰσχυρός, εὔρωστος, σκλη- 
ρός Ἠδβγοῆ.: αἴθ. Θϑβομνα δέ, 416 
810}: ουβὺ θηὐμιοκοὶῦ, ἰδ 16 νο]}- 
σορίγορ ες, ἴδ πὶ. παγῦ τ. τσ 5Ί0ἢ 
πηβδηΐῦ 80); ἐσχναίνειν “16 Θ6- 
Ομ αἰβύ ϑαβαυ ΟΚ6η’ γρ]. Αὐ]βίορῃ. 
Βδῃ. 940 οἰδοῦσαν (τὴν τέχνην)... 
ἴσχνανα. Ὀυτοβρϑηρισ ἰδὲ ΠΙΘΥ 
Θἰσθα  ]οΠ. ἃ. ὈΙΠΔΙΊΟμΘΥ Αὐβάσγαοῖκς 
Βθτα]βομῦ. --- πέπονα φαρμακεύειν, 
μὴ ὦμά {ἄμτε ἀθὺ 5680). 218 οἴπθῃ 
ϑαῦζ (68 Αὐχίθβ Ηἱρροῖκγαΐθβ δῃ. 

881, ὕθρου ἀ16 ϑ(βι]αηρ νοη δὲ 
Ζὰ 521, 

8589. 65 νοϊξσθη Ηδάθιιβ ἴδρου- 
αγδδισ δηύνγογίοί Ῥχοσηθίμθιβ ΠΙΘΥ 
α, 886 ΚυγΖ ΔησΘ 46, 15. 81.101} 
ΟἸΚθδη08 ἄἀγρθυ] ἢ} πίσα ἃ, ον ΠὨ]1ὰ- 
ἰορ' ἴῃ ΘΟ Πποιη τ16 τ ρουρθμί, εὐη- 

ΔΈΒΟΗΥΙ ΙΒ, ῬΥΟμΙ ΘΙ Θι18. 

τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχϑεσϑῇ κέαρ. 990 

λίαν: εὐηϑία ὩΘΌΘη εὐήϑεια πῖὶδ 
ὠφελία πΘΌΘη ὠφέλεια. ὕοΡ6Ὶ ἀϊθ 
Βεαδαύμπο 465 γογίεβ υρ]. Τπο. 
1ΠΠ 88 οὕτω πᾶσα ἰδέα κατέστη κα- 
κοτροπίας διὰ τὰς στάσεις τῷ Ἕ}- 
ληνικῷ, καὶ τὸ εὔηϑες, οὗ τὸ γεν- 
ναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελα- 
σϑὲν ἠφανέσϑη, Ρ]αὖ. τορ. ΠΠ 4008 
εὐηϑείᾳ, οὐχ ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑπο- 
ποριζόμενοι καλοῦμεν ὡς εὐήϑειαν. 
ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληϑῶς εὖ τε καὶ 
καλῶς τὸ ἦϑος κατεσκευασμένην 
διάνοιαν τ. 448 ὙΥοτίβριϑὶ μοὶ Π6- 
τηοβίῃ, 18, 228 κακοήϑης δ᾽ ὦν, 
Αἰσχίνη, τοῦτο παντελῶς εὔηϑες 
ῳφήϑης κτέ. 

884, τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν : νο]. 
ΒΌΡΗ, ὙὝΤΘΟΙ, ὅ44 νοσοῦντι κείνῳ 
πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ, ἘΠ, θὅ0 ξῶσαν 
ἀβλαβεῖ βίῳ. 

386. ἐμὸν δοκήσει: “65 ψΠΓ8 510 ἢ 
ΖΘΊΡΘΗ, 888 10 ἢ τηἱὖῦ αἸΘΒΟΥ “ΒΟΠα] 4’ 
Ῥομδΐοῦ ὈΪη Πθομῦ χὰ μᾶθθπη, τ ῃ- 
ΥῸΠὰ Π8Π ἰπΔ [Ππγθοηῦ χὰ 5611 
Βοῃθίηῦ, ποὺ ἀα᾽. --- ἀμπλάκημα 
ἸΓΟΠΊ501, τὑγ716 γογϑαβ νόσῳ. 

8817, σὸς λόγος ὈΘΖΙΘΕὐ 510} πἰομὺ 
ὈΙοΟΒΒ δὰ ἄθῃ ἀητηϊ  θ] ὈὩ . γουϑιι8- 
ΘΘΒΘΗΘΘΗΥ͂ οΥ5, Βομάθτη δαῦ ἄθη ΕἾη- 
ἀγυοὶς ἄθν σ'8πη 2 6 {Ππηἰογγθάπηρ,. 

888. γὰρ ροἱρύ ἀ16 Βεοβίβθραην 
65 νουϑιβσθῃθηάρῃ. -- ϑρῆνος: ὁ 
οἶκτος 3080]. -- οὐμός: γρὶ. Ῥαγ8. 
699 τὴν ἐμὴν αἰδὼ μεϑείς, Κυῦσοτ 
ΤΉ Θ ΑΝ; 7.8. 

889. νέον: σὰ 835. - [ΠΘΌ6Υ ἀ6ῃ 
Δοουβαῦίιν ἕδρας γο]. Κυῦᾶσου 11 
8 460, θ, 3. 

[9 
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ΠΡ. 
2 Κ. ὁρμωμένῳ μοι τόνδ᾽ 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 
΄ 

ἡ σὴ. Προμηϑεῦ. ξυμφορὰ διδάσκαλος. 
στέλλου., κομίζου, σῶξε τὸν παρόντα νοῦν. 

ἐθώυξας λόγον. 
λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος ψαέρει πτεροῖς 

- τετρασκελὴς οἰωνός" ἄσμενος δέ τὰν 806 
σταϑμοῖς ἐν οἰκέοισι κάμψειεν γόνυ. 

ἰστροφὴ α΄) 
ΧΟ. στένω σὲ τᾶς οὐλομένας τύχας. Προμηϑεῦ, 

δαχρυσίστακτα δ᾽ ἀπ᾿ ὄσσων ῥαδινὸν λει- 
βομένα δέος παρειὰν 

νοτίοις ἔτεγξα παγαῖς. 

400 

ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς 
ἰδίοις νόμοις κρατύνων 
ς "-7 -᾽ ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 
πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμᾶν, 

891 ζ, Μ|ΡῸ ἀϊθβοὺ Απὐποσῦ Ζοῖρὺ 
ΟΚΘδᾶπΟΒ, τῦῖθ Θηῖρ βϑὶπθ (1651η- 
παηρ' ἀοΥ 468 Ῥυοχαθίμθαβ δα βρυιοῦ. 
θάύυη οὐ ουὺῦ Ῥγοσηθίμθαβ τηϊΐ 
Ἐπρηδβθ στέλλου, κομίξου, σῷζε. 
Τ ΘΌΘΥ 65 Αβυπᾶοίοι γ9]. Ζα ὅθ ἃ. 
απΐθῃ 9817. ϑορῃ. ΕἸ. 689 ἐῶ, κε- 
λεύω, ϑῦε. 

8938. ὁρμωμένῳ -- λόγον σἱροὐ 
θη ϑἴημπ ΜΠ16 ὙΘΠΏ ΘΒ ὮΪΘ6Β6: ὅρ- 
μωμένῳ μοι ἐθώνυξας ὁρμᾶσϑαι 
(,,65 6 ἀδγξαου Αὐὐῇ Ἕοταάθγαηρ π] οι“). 
ΝΕ]. 211. --ὀ ΟΚθϑᾶποβ βρυϊομὺ τηῖῦ 
ἄθστα Αὐβάγθοκο βομ]θομὺ νϑυμ ἔθη 
Αθύρϑυβ. ΖιρΊβΙ οι ἀθαϊθῦ ἅδον Π)10}- 
ἰοῦ αἴθ Ατ ἃ. ἥειβο ἀθβ Αὔ- 
ἰγθίθῃβ 8ῃ. 

894, ψαέρει: γγ5]. ϑογς. ἀϑῃ Κ 
216 τηοχ 8616 ἰαρϑῶ (οο] τα Ὀ8) αὐ] ῦο 
γτδαιὺ του Ππαυϊάπτη, ΧΙ τῦ0 δοίμογα 
γουρθοταῦ 8118 (Δα 118). ΗΘ νοη 
ἀογ Βοπνθσαπρ ἀογ ΕἸ Ρ6] 468 Ζὰπι 
ΕἸαρσΘ 5100}: ΦηΒΟΙΟΚοη θη ΤΙ ΈΙΘΥΘΒ. 
Ῥατηϊὺ βθύψὺ 5108 αἴθ ΜαβομΙηΘΣ18 
ἴῃ ΒΟ ΘΡΌΠΡ, 

891 --48ὅ ογϑίθβ 5 ὑδβ:  ΟΉ, 
88 Ἰοηΐβομθ Μδββ θηϊβρυιομῦ ἄθυη 
πΘῃτηἐπῖσθη Τ 8106, γΘ] ΟΠ 6 8η α16 
Ὑγοτίθ ΕὟ. ν. ΘΒ] 6 615 δυϊηποσὺ “ ΕΒ 
δομὺ οἷῃ ἈΠ σοτη  ἴΠ68 ΨΦατωτη σα, 80 
νοὶ αἰθ βίΠ]ρθη ὐὔθυθθ ΞΟΠ ΘΊΠΘΗ, 
αὐτοῦ 4116 Αἀθτῃ ἄρον Ναΐξυσ᾽. 

40ὅ 

897. Ὀ1Θ ΘΡΙβομθ Εοστα οὐλόμε- 
νος ἤπαθὺ 510} ΖΘ] 865 1πῃ [γγ]- 
Βοῖθη [6 16 θυ ΤΥαρίκου. ὀλόμε- 
νος ὡῬοταϊζαβ, γον ἀμβομῦ, Π611105, 
Ὁ86]15΄. ΠῚΘ Βοἀθαξαπρ, δα βρυϊομύ 
ἄρτια ΕἼ ΟΝ ὅλοιο πτὶθ ὀνήμενος (56- 
ΒΘΡΈ 6.) ἄθιη ϑθσδμβ 80. ὄναιο. 
Ὁ ΌοΥ ἀθῃ θη. ἀν Βοϊδύϊοι Κυὸ- 
ΘΟΕ 1 41, 21. 

898 ἢ. δακρυσίστακτα ΔανΘΥΌ18Ι: 
γ8}. Επτ. ΟΥ. 410 εὐπαίδευτα δ᾽ 
ἀποτρέπει λέγειν, ῬΒοθη. 810 μόλις 
φανεὶς ἄελπτα καάδόκητα, 1739 ἀπ- 
ἀαρϑένευτ᾽ ἀλωμένη, ΞΟΡἢ. Απΐ, 527 
φιλάδελφα κάτω δάκρυ λειβομένη, 
ΕἸ. 9603 ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἄνυ- 
μέναιά τε (5 ῥαδινόν" λεπτόν, 
ἰσχνόν, εὐκίνητον, ἁπαλόν, εὐδιά- 
σειστον. Μιὺ ῥαδινὸν ῥέος (ἈΑ11- 
ἰθγδίοι) παῦ ἀοὺ ΠΙομίαυ ἀὰ8 Βο- 
ΤΑΘΙΊΒΟΠΘ τέρεν δάκρυ (11, 8, 142; 
19, 8529) ὙΠ] ΘαΘΥΡΘΡΘΌΘΗ. -- νοτίοις 
ἔτεγξα παγαῖς : νο]. Βορ!ι. Απῦ. 1128 
ὑγρῶν Ἰσμηνοῦ ῥεέϑρων, Εαχ. Ἰοα 
106 ὑγραῖς ῥανίσιν νοτερόν, Ηόοτο. 
98 δακρυρρόους πηγᾶς. 
402 

ΔΒ δηρὶρ σοι κρατύνων. -- ἰδίοις 
νόμοις : Ὑ51]. 186. --- ϑεοῖς τοῖς πάρος 
γ5]. 151. --- αἰχμή “ἀἴ6 Τιᾶπζθη- 
Βρ10Ζ8᾽ ἴθι ταθίοπυταίβοι δἰ Θ6- ᾿ 
γα ὑμοτυβομαῖῦ: ὙΒῚ. ΟΒο. 680 γυ- 
ναικείαν ἄτολμον αἰχμᾶν. 

ἀμέγαρτα (νἙ!. 148) τάδε 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ, Υ] 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

πρόπασα δ᾽ ἤδη στονόεν λέλακε χώρα 
μεγαλοσχήμονά τ᾽ ἀρχαιοπρεπήῆ (ὃ᾽ ἕ- 
σπέριοι» στένουσι τὰν σὰν 

συνομαιμόνων τε τιμᾶν. 
ἔποικον ἀἁγνᾶς 

᾿Ασίας ἕδος νέμονται. 

ὁπόσοι τ᾽ 

410 

μεγαλοστόνοισι σοῖς πή- 
μασι συγκάμνουσι ϑνατοί. 

(στροφὴ β΄) 

Κολχίδος τὲ γᾶς ἔνοικοι 
παρϑένοι μάχας ἄτρεστοι 

410 

καὶ Σκύϑης ὅμιλος. οἱ γᾶς 
ἔσχατον τόπον ἀμφὶ Μαι- 
ὦτιν ἔχουσι λίμναν. 

(ἀντιστροφὴ β᾽) 

᾿Δρίας τ᾽ ἄρειον ἄνϑος 

4006. στονόεν λέλακε (ἰγϑηβιθῖν 
“ουψοπθῃ 8586 π᾽): νρ]. Ασὶ, 711 πο- 
λύϑρηνον μέγα, που στένει, ῬΘΙ5. 
944 ἥσω τοι καὶ πάνδυρτον. 

4078, μεγαλοσχήμονα: Υ5]. εὔμορ- 
φον Ἀράτος Ο8ο. 490. - ἀρχαιοπρεπῆ 
ἴα θρθηβαῦζ ΖῸῈ Ἰαθσθη Ηρυν- 
βομαῖ 465 ΖΘι8. --- ἑσπέριοι εγρϑησῦ 
ἈΒΟᾺ Οά, 8, 29 ἠὲ πρὸς ἠοίων ἡ 
ἑσπερίων ἀνϑρώπων: Ὑγϑβὺ ἃ. Οϑὺ, 
Αὐϑέσησαμρ ν ΟΠ πρόπασα χώρα. 

409. συνομαιμόνων: ἀ65 Αἰϊδβ 
Ὁ. ΤΎΡΠΟΙ, 6] η6 Ὀθιὰθ ἴῃ ἀ6ὺ 
ὙΓ ΘΒ ΠΟ ΘῺ Θορσομᾷ ἀυ]άθῃ. 

410. ἔποικον δος 'Δσίας »νέμον- 
ται -- ᾿ἀσίαν ἐποικοῦσι; ἔποικον 
βύθῃν ἴῃ Δ] σθιηθίηθυ, ὈΪοθ5 αἀθῃ 
ΒεορΥ «Ὑ͵ΟΒηθη δ ΘΌΘ πον Β6- 
αἀδαΐαηρ (ΘΒ - ΕἾΡΟΥ Μι ὕπσθομῖ 
ἀοηκὺ ἮΝ ϑ0801., πϑιοοΥ ἔποικος 
1τὰ ΒΡΘΟΙΘ]]6 ΒΙΠΠ6 ΪχΩ τη ὗ, 8.1 ΘΊΠΘΗ 
ΑΠΔΟΒΤΟΙ ΘΠ. 8 (οὔπω γὰρ ἣν ἐποι- 
πισϑεῖσα τοῖς “Ἕλλησιν ἡ ̓Δσία). Ζὰ 
᾿Ασίας ἕδος γρ]. Ἰθάκης ἕδος Οἀἁ. 
18, 844, Θήβης ἕδος 1]. 4, 406. 

414. συγκάμνουσι: Ὠϊοδὺ σὺν 
ἡμῖν κάμνουσι (83580].), Ξοπιᾶ ΘΥ 718 

420 

ΟΌΘΏ συνασχαλὰν (161, 248), συμ- 
πονεῖν (214); γΕ]. ΒΥ. Ἀ]ο. 614 ἡκώ 
κακοῖσι σοῖσι συγκάμνων, τέκνον. 

410. παρϑένοι: γρῚ]. σὰ 728, -- 
μάχας ἄτρεστοι: νϑ]. ϑορΆ. Ο. Β. 
88ῦ6 “ίκας͵ ἀφόβητος, ϑορὺ. 81ῦ 
κακῶν ἀτρύμονες, ῬαΙβ. ὅ1 λόγχης 
ἄκμονες. Κυᾶσον 11 8 47, 26, 9. 

4111. Σκύϑης: 2 2. --- οἵ: ὀχῆμα 
πρὴς τὸ σημαινόμενον, γ6]. 421, 80ῦ, 
808. --- γᾶς ἔσχατον τόπον: γΕΊ. (660, 
ΞΟΡΆ. Τοῦ, 1100 ἐπ᾽ ἐσχάτοις 
τύποις. 

420. ᾿ἀρίας (ν 6]. Απῃδῃρ): ΟΠΟΘΡΆ. 
,, 438 ἄριον, στοσὰ ἀ6γ β6Π0]. θη θυ 
Περσικόν, Ἤβυοῃ. ᾿Δρεέας πώλους" 
Περσικάς" Ἄρειοι γὰρ ἔϑνος Περ- 
σικόν. ᾿Αρίας ἄρειον οἷη αοἐγιηο- 
Ἰορίβομθβ ὙΥ ουύβρ!61: ΜΕΙ. ἕγρτη. 80ὅ 
τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὐ- 
τοῦ κακῶν, ἃ} Βαχη. 166 ὄνειδος 
ἐξ ὀνειράτων, Ῥουβ. 995 “ἄρειόν τ᾽ 
᾿γχάρην, 1,6, 201 ἤτοι ὁ κὰπ πε- 
δίον τὸ λήιον οἷος ἀλᾶτο ἃ. δὰ 
86 α. 692. -- ἄνϑος: νρὶ. Αρ. 197 
ἄνϑος ᾿Αργείων, Ῥρυβ. δὅ9 ἄνϑος 
Περσίδος αἴας οἴχεται ἀνδρῶν, ὅ9, 
2ὅ2, 92ὅ, ΞΌΡΡ]. 668 ἤβας δ᾽ ἄνϑος. 

5 Ἔ 



68 ΑΙΣΧΥΛΔΟΥ 

ὑψέίκρημνον οἵ πόλισμα 
Καυκάσου πέλας νέμουσιν, 
δάιος στρατὸς, ὀξυπρῷ- 
ροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

(στροφὴ γ1) 

μόνον δὴ πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 
δαμέντ᾽ [ἀκαμαντοδέτοις] 
Τιτᾶνα [λύμαις] εἰσιδόμαν ϑεὸν 
Ἄτλανϑ᾽ ὃς αἰὲν ὑπείροχον σϑένος κραταιὸν 
ζγαίαςΣ οὐράνιόν τε πόλον νώτοις ὑποστεναζει. 430 

(ἀντιστροφὴ γ᾽) 

βοᾷ δὲ πόντιος κλύδων συμπίτνων. στένει βυϑός, 

421. ὑψίκρημνον πόλισμα: ἀδ- 
ταὶ ᾿ἰδὺ ᾿ΔΕΥΒΟΠΘΙΏΠ10ὴ α85. Ὠ00}}- 
σοίοσοπα ΕΚθαίαμδ (4γβάτανα ΡΕ15. 
961), ἀ16 Ηδαυρίβίααί ον Νίϑαρυ, 
σοιηθιηΐ. ᾿ 

499, Καυκάσου πέλας: δ6ἴπ86 Βε- 
Βυτητηπηρ᾽, Μ16 18 νοτααβρθμθηάθ 
ἀμφὶ Μαιῶτιν λίμναν. --- νέμουσιν: 
γρ]. Ἐππη. 1019 Παλλάδος πόλιν 
νέμοντες. 

428. ὀξύμπρωρος: ΥΡ9]. βούπρωρος, 
ἀνδρόπρωρος. -- βρέμων ἐν αἰχ- 
μαῖς: νρὶ, στ. ῬΏοΘη. 118 πολλοῖς 
μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέ- 
μων. Ζα ἐν αἰχμαῖς γ95]. Ἐν, ΕἸ. 
8921 καὶ σκῆπτρ᾽ ἐν οἷς Ἕλλησιν 
ἐστρατηλάτει, Χροη. Μεοιι, ΠῚ 9, 2 
ἐν πέλταις καὶ ἀκοντίοις διαγωνί- 
ξεσῶαι. 

425. Ζὰ ἄθιη Οθαδηκθη “1Οἢ 
Ῥουθῖμθ ἀθῖπθ Ὁυ8] πιῖ ἀοΥ σϑ- 
βαχητηΐθη Μοηβομ μοι’ Ὀυϊηρ 616 
αὐιύτα Βίσορῃθ ποοὴ 488 δἰησζῖσθ Β61- 
ΒΡΙΘΙ οἰποσ ἈΒΉ]ΙΟΠΘ. 18], 6] 0ῃ6 
ἄδπηπ 5ο] ϑὑβυβηαιρ σθβομι! ἀοτῦ πψιγαὰ 
ἀδν Αυβε σαηρ ΠΟΙ ΘΥΊΒΟΠΘΥ Ο]ΘΙ0Ε- 
ὨΪ556 δ βρυθοποπα, ὨΙΟΥ͂ ουρ ΘΙ οππηρ' 
γοι ΒοΙβρΊθ θη. ἀθὺ Ὑθυσδηρθη Ποῦ 
Ἡπαοῦ 5ἱοῖ οἴου. Ὀ61 ἄθῃ ΤΥΔΡΊ ΚΟΥ 
Ομ. 603 Ε., ϑορῃ. Απί, 944 ἢ;,, ΕἸ. 
8517 ΠῚ, ῬΙΠ], 616 Ε΄, τὰν, Μρα, 1282 
μίαν δὴ κλύω μίαν τῶν πάρος γυ- 
ναϊῖκ᾽ ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις 
κτέ., ΗϊρνΡ.54 Η., δγο, 1017 ἢ, 

420. 480. 16 Βοβρομβίου χη 
αἀοὺ Απϑβίσορμθ ᾿ἰδῦ ἀαγοῃ [ηΐου- 
Ῥοϊαδϊοη θαὐβίο, ΚΡ], ἀθη Αμμδηρ. 

420. δαμέντα ἐν πόνοις: ἐν πιο 
πἰοηὺ π16. 2. Β. ῬβΥβ. 951 ἐν μιᾷ 
πληγῇ πκατέφϑαρται πολὺς δλβος 
π. ὃ. 5αςῃθ 468 Ὀ]οββθῃ ἀδῦ. 1ηϑύγ., 
ΒΟΠΔΘΥῚ ὈΘΖοιομποὺ ἀδ8 ΘΙ ΠΘΥΥ 
ἴῃ ἀδΥ Θυδὶ (πόνοις ἐνεξευγμένον), 
νΡΊ. χὰ 168. --- ἀκαμαντοδέτοις (Θἴη6 
Ἡδπαβομσγ ἀδαμαντοδέτοις) λύμαις 
ἰϑὺ δ5 148 1η θυ ρο] σύ. -- ϑεὸν τγῖθ 
561η Βυυᾶθυ Ῥγοιηθίμθαβ. 

429 Η. Ζυτα ἀθαάδηῖκοη νυρ]. 848 ἢ, 
ΝΌΘΟΙ ΠΟΘΙ ΘΙΠΘΥ 818 ἀουῦ δῦ ΠΊΘΥ 
γῸη οἴπθῖι ΤΎΔΡΘη (165 ΗΠτηΠΙ6]5 ἃ. 
αοΥ Ἐταθ αἴθ θάθρ, ΠΌΘΟΝ ἸΙθσὺ ἴῃ 
ἄρ Αὐβαάτιοκ σϑένος γαίας Θἴη6 
Απαρθαΐαμρ ἀοὺ οἱσϑηθ!]οηθη ὙοΥ- 
βύθ ὰπρ' γὸπ ΟΥ̓ Ατὸ τι. Ὑ θῖβα 68 
ΤΥαρθηΒ. θη τ ϑτοπα ἀδ5 Ηϊτ- 
τα ]βοθυγῦ]6 οἷπο αὐ ο Και ἀ 61,850 
ἰδύ, Κοιησηῦ 61 Ἃοὺ Ἐγχαθ, στ] 0 Π6 
ὨΙΘἀουρθμδιίθη ὑογάθῃ τητι88, αἷθ 
Θύῶτκο, τοῦ ΘΙΟΠΘΙ 816 ἄθιῃ 
Ῥτυοκθ ἀθ8 Ευβ888. 6 ἢ ὕ' 6 β' ΘὩ - 
αιγκῦ, τη Βοίγοῦ, --- πόλον : γϑ]. 
ΞΌΠΟΙ]. σὰ Αὐϊβίορῃ. ἂν, 119 πόλον 
γὰρ οἵ παλαιοὶ οὐχ ὡς οἵ νεώτεροι 
σημεῖόν τι (ῬαμκΚ) καὶ πέρας ἄξο- 
νος, ἀλλὰ τὸ περιέχον ἅπαν. Εὐρι- 
πίδης Πειρίϑω (ἴτρτα. 5917) “τὸν 
᾿Δτλάντειον τηροῦσι πόλον". --- νώ- 
τοις ὑποστενάξει ἃ. 1. νώτοις βαστά- 
ξων στενάξει. ΠΟΘΙ 8. θη ΑΒΗ ϑησ, 

481 Ε΄. ῖθ διθπαύϊοθμ ΘΒ Αὐ]88 
τὰ πϑιΐθυ φπδβρθιηα!ῦύ, ΕἸτιοῦαΒ 
ΤῊΔΙΠΟΒ. αἸ8.81 τη] ΒΟ ] ΟΟΥ 18, ΑὐἸ 18 
ἰδ ΡῚ Βηρτύ, αὐτῷ Αἰ]45 πασᾶ ρῥγοσαὶ 
ὃ. ΤΑΔΥῚ ἴῃ Μαιτγοίδηϊα βία ἔδυθ- 
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᾿ ΤΡ ἘΞ ς , . - 
κελαινὸς ἴΖϊδος ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς, 

, ΄ - » 
παγαί 8᾽ ἁγνορύτων ποταμῶν στένουσιν ἄλγος 

οἰκτρόν. 488 

ΠΡ. μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐϑαδίᾳ 
σιγᾶν με᾿ 

, Α ’ , 

συννοίᾳ δὲ δάπτομαι κέαρ, 

ὑρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυδελούμενον. 

χαίτοι ϑεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 
τίς ἄλλος ἢ ̓ γὼ παντελῶς διώρισεν ; 440 
ἀλλ᾽ 

ἴδω" τ ’ - 
ὑμῖν λέγοιμι 

Ὀαΐαν (ϑομ 02). --- συμπέτνων πᾶτη- 
ΠΟᾺ Ἄτλαντι στενάξοντι: Μι Αἰ]ὰ5 
βὐδῃπὶ 16 Ὀ6Ὶ ἴῃτη Ὀγαηπᾶάθπαθ οσα 
Ὁ. ΟΠ ἴῃ γψρυργοιύοῦύ 51|0ὴ Ἂ88 
Θεδηποη Ζὰγ Μοουθβϑίθίθ, σοὺ ΠΙΘΥ 
Ζάχη ΔΘ ΚΙΘα Εταρησγαμα, ΕἸΌΘη80 
βέμποη αἴθ ΕἸ 5886, ἀθύθῃ ΘᾺ6]]6 πα 
Ῥϑῖτὰ Αἰ88 ΘΕ ΒΡΥΪηΡΘη. Μιῦ βοᾷ 
δὲ πόντιος κλύδων συμπίτνων ΥὙρ]. 
Ηοτη. 1]. 14, 894 οὔτε ϑαλάσσης 
κῦμα τόσον βοάᾳ ποτὶ χέρσον κτέ, 

438. ἴάϊδος μυχὸς γᾶς: νοη ἄθῃ 
2 ὸὶ ἀϑηθύνθη βίθῃηῦ ἀθυ θη (γᾶς) 
ἴπ ΠΡΠΘΥΟΥ ΒΟΖιθμθησ Ζὰ θη το- 
σἹοσθηᾶθῃ ΘΟ βέδμεῖν ἃ18 ΔΕΥ 8π- 
ἄετθ, ΨΡΊ. ΞΡ. Ὁ. Ὁ. 669 τᾶσδε 

, χώρας ἴκου τὰ κράτιστα γᾶς ἔπαυλα, 
Ἐυγ. ΒΌΡΡ!. ὅ8 τάφων χώματα γαίας, 
Ογο!. 298 ἥτε Σουνίου δίας ᾿4ϑάνας 
σῶς ὑπάργυρος πέτρα. άδιδος Ὀ6- 
σροϊομηθῦ ΠΙΘΥ ἴθ ὙΘΙΘΥΘ. ΒΙΏΠΘ 
αἴθ ἄπηκὶο ΝΥ εἱΐ ΟΥ̓ ΤΊοῖο. -- Ζα 
ἄθπὶ Αβυπάθίοῃ στένει --- ὑποβρέ- 
μὲι 16 ΖῸΓ ΘΒΏΖΘΗ ΒΟ] ἀΘγαμΡ; 
Υ5]. βορύ. 900 διήκει δὲ καὶ πόλιν 
στόνος, στένουσι πύργοι, στένει πέ- 
δον φίλανδρον. 

480 ---δο8ὺῦ φΖποιύθβ Βρδθ150- 
αἴοὰ: Ῥγτοι ούμθυβ πα ΟΕΥ 
Κουγρμὅοβ. Ῥύτοι ἀϊ6 Βτ- 
ἸΠΠΘΥΌΩΡ δ Βθῖπ  ΟΒ] ὑΒ- 
ὕθῃ ἴῃ αοροηδδῦζ Ζὰ αΘ6Υ 
ἡοτῖσθη ΜΙΒΒΒ δα] αὴρ (488) 
γουθιύοτῦ 5ῖ0} ἀ88 θὰ ἄ ἢ 
4685 Ῥυοιμθῦμθιβ ᾿ΤΊΤΩΘΥ ΤᾺ ΘΕΥ. 

4806. μή τοι: ὙΡ]. δὰ 628. 
481. σιγᾶν: γα]. ἘΠ] οἸἴπησ 5, 20 

ἃ. 28. -- συννοίᾳ: Ὑρῖ. ΒΟΡΆ. Απΐ, 218 
ἐμοί τοι, μή τι καὶ ϑεήλατον τοὔρ- 
γον τόδ᾽, ἡ ξύννοια βουλεύει πά- 

ΟἾΟΝ » ᾿ ᾿ ᾽ ΄ “ 
αὐτὰ σιγώ. καὶ γὰρ εἰδυέαισιν ἂν 

τἀν βροτοῖς δὲ πήματα 

λαι, Ἠϑτιοα, 1 88 ὁ δὲ συννοίῃ ἐχό- 
μενος ἥσυχος ἦν. 6 ἀστοῃ αἰ 
Βοίγδομύαπρ ἀ6ΥΓ υδ]θη ουγθσίθῃ 
ΒΟΒΙΠΘΥΖΠΘΠΘη ΟΘ ΘΠ ΚΘη 5πα ἀσγοι 
καίτοι --- διώρισεν : δηροαραίαί. --- 
δάπτομαι κέαρ: γΩϊ. Ηοπι. Θά. 1, 
48 δαίεται ἦτορ, 1]. 6, 202 ὃν ϑυμὸν 
κατέδων, 1ρ86 ΒΌΙΩ ΟΟΥ ΘαθΘη8 Ὀ6Ϊ 
ἘΠΠΏ118. 

489. τούτοις: τηῇῦ ἄθα Απ8- 
ἄγαοις ἐἰθέον Ὑ ουδοηδαπρ' σΘΒΡΥΘΟἤ ἢ 
(15015). 
440 ἔ, τίς ἄλλος ἢ ᾽γω: διὰ τῷ 

συμβαλέσϑαι Διὶ κατὰ τῶν Τιτά- 
νῶν 30Ὲ0ΟΙ, γ9]. 219 τοϊῦ 3229. 6565 
Ὑου δ] 155 “Ἰοὺ αἀὐυγο παντελῶς 
(σοπη τηϑη δα ἄθη ατππα Ζαγίοῖκ- 
60) ἨΠΘΥ ΟΥΡΘΒΟΌΘΠ, 

441. εἰδυιαῖσιν ἂν ὑμῖν λέγοιμι: 
γΡΊ. 1040, ΒΌΡΡΙ. 142 καὶ λέγω πρὸς 
εἰδότα, ἂρ. 1402 πρὸς εἰδότας λέγω, 
᾿. 10, 260 εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα 
μετ᾽ “Ιργείοις ἀγορεύεις, 25, 181 
εἰδόσιν ὔμμ ἐρέω πᾶσιν, Ριμπά. 
Ῥγυίῃ. 142 εἰδότι. τοι ἐρέω, ΒΟΡΆ. 
Ο. Ο. 1589 τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰ- 
δότ᾽ ἐκδιδάσκομεν, Ἐπιν. Ηδο. 610 
οὐ καινὸν εἶπας, εὐδ δόσιν δ᾽ ὧν εἰ- 
δισας, Οτγθβῦ. 1188 εἰδότ᾽ ἠρόμην, 
Ἤροτοα. ΠῚ 108 ἐπισταμένοισι τοῖσι 
“Ἕλλησι οὐ συγγράφω, ΥὙΙΙ 8 ἐπι- 
σταμένοισι εὖ οὐκ ἄν τις λέγοι, 
ΤΒυο. Π| 360 μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν 
οὐ βουλόμενος ἐάσω, ΡΊΙαυί. Ῥπδαά. 
990 πον]: ποῦ] Ῥτγαθαϊοδβ. 

445, τὰν βροτοῖς δὲ πήματα: ἃ 
εἶχον πήματα πρώην ὅ0Π01. Ὀϊ6 
σοσθησαγίσθη Ζαβίθηαθ ἀν Μϑη- 
ΒΟΠΘη βΒπὰ Ὀοκαηηῦ; αἀθββθα] Ὁ ἰβὺ 
2 ΑὨρΔῸΘ ΟἀεΥ Ψογαϊοπβίθ 465 



το ΑΙΣΧΥΛΟῪ 

3 ΄ ᾽ ω - , ᾿» ᾿ ᾿ 
ἀκουσαϑ ως σφᾶς νηπίους ὄντας τὸ πρὶν 

ἔννους ἔϑηκα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους. 
λέξω δὲ, μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνθρώποις ἔχων, 445 

ἀλλ᾽ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν ἐξηγούμενος" 

οἵ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, 
κλύοντες οὐκ ἤκουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων 
ἀλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον 
᾿ ,»,»“ ΄ , Ξ 
ἔφυρον εἰκῇ παᾶαντα, κοῦυτε πλινϑυφεῖς 450 

δόμους προσείλους ἦσαν, οὐ ξυλουργίαν᾽ 
κατώρυχες δ᾽ Ἵ, [κὴ 2 

ἐναιοὸν στ ἀήσυροι 

μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. 

Ῥτγοχιηθύμθαβ ἀ16 οι] ἀθσαπρ (688 
ἔγάμουθη ἜΠ]θη4θ5 ὅθ Μίήθμῃηβομμοϑιῦ 
(441 ὺ πδϊμισ: ἴῃ ἀΐθβθιη ΒΙΏΠΘ 
βαρὺ Ῥτοχαθίμθαβ ὩΒΟΒΠΘΥ λέξω δὲ 
μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνϑρώποις ἔχων. 

444. φρενῶν ἐπηβόλους: ΒΙ. 
ϑορῃ. Δηΐ. 492 λυσσῶσαν αὐτὴν 
οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν: ῬΟΥΡΒΤ. 
αυδοδῦ. ΟἸΏΘΓ. Ι τὸ δὲ ἐπήβολος 
σημαίνει τὸν ἐπιτυχῆ καὶ ἐγκρατῆ 
ἀπὸ τῆς 
Σοφοκλῆς ᾿Δλκμαίωνι “εἴϑ᾽ δὺ φρο- 
νήσαντ᾽ εἰσίδοιμί πως φρενῶν ἐπή- 
βολον καλῶν σε’. 

4456. μέμψιν ἔχων: ΞΟΡΉ. ΑἹ. 179 
σοΐ τινα μομφὰν ἔχων, ἔτ. ῬΒΟΘΠ. 
118 ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν, ΟΥ̓. 
1009 ἕν μὲν πρῶτα σοι μομφὴν 
ἔχω, ΥΒ]. ϑορῃ. ΡΆ1). 829 ἔχεις 
ξγκλημ᾽ ̓ Δτρείδαις, ῬΆΞΒΙΨΊΒΟΙ ΤΟ. 
Π 41 τῷ ὑπηκόῳ κατάμεωψιν ἔχει 
(ἡ πόλις) ὡς οὐχ ὑπ᾽ ἀξίων ἄρ- 
χεται. ᾿ 

4406. ὧν δέδωκ᾽ εὐνοιαν: “10 
σαῦ 65 τοϊὺ τηθίπθη Οαθθη σοηηθίηῦ 
στα’ Υ8]. Κυΐρον 1 47, Ἃ 0. 

447. πρῶτα μέν: ἄθτῃ δηξβρτιοιΐ 
ἦν δ᾽ οὐδὲν 454 (γρ]. τὸ -ϑι 1010 
-1090)ὴ; 485 ἀσῖδδα ᾿ἰδὺ ταὶ καὶ μήν, 
ἀδ8 γίθυέθ ποῖξ καί ΔΉ σ ΘΚ ΙΓ. -- 
τὸ παροιμιῶδες ἐξηγεῖται “ψοῦς 
ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει’ Β0Β0]. (νοὺς 
ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τἄλλα κωφὰ 
καὶ τυφλὰ ἰδῦ οἴη Ἄοῖβ ἀθβ Βρι- 
ΟΒΔΥΙΊΟΒ). 
448 ἔ. ὀνειράτων ἀλίγκιοι μορ- 

φαῖσι: γ91]. χὰ ὅ48; Ατιδϑῦ, Αν. ὁ81 
ἀνέρες εἰκελόνειροι. ἷπ πάθει 
Βοφθμαπρ' ᾿οἰβϑῦ 68 Αρ'. 1218 ὁνεί- 
ρῶν προσφερεῖς μορφώμασι. ἀλίγ- 

ολῆς καὶ τοῦ Βαλλειν. 

κιος 1ϑῦ 6ἴῃ ΠΟΙΜΘΥΊΒΟΏ65 ΝΥ οτῦ. 
τὸν μακρὸν βίον ὕτὰ ἘΣ Ε  ΉΣ ΠΕΣ 
ἀδ88 68 510} ὑθυ ἀ16 σᾶμπϑθ ὈΘΌΘΥ 
ἀ65 16 0618 (τὸ μῆκος τοῦ βίου) 6ζ- 
βϑύγθοκίθ, ΨΜ}Ὶ6 ΨΙ βᾶρθη “ἄἀθη ᾿ἸΘΌΘα 
Ἰδησθη Τὰρ’. Ὑο], Εαγ. ΗΙΡΡ. 874 
νυκτὸς ἐν μακχρῷ χρόνῳ α. 5881. 

450. ἔφυρον εἰκῇ: ὙΡΊ. Εὐτ. 
ΒΌΡΡΙ. 201 αἰνῶ 3 ὃς ἡμῖν βίοτον 
ἐκ πεφυρμένον καὶ ϑηριώδους 
ϑεῶν διεσταϑμήσατο ππα ἀϊ6 Ὀδὶ 
δου. Εο]. Ρῃγβ. 1 Ἵ δ Βα ϊύθμθ 6116 
ΘΙΠΘ5 ΤΥΔΘΊΚΘΙΒ: ἔπειτα πάσης͵ ΕΞ 
λάδος καὶ συμμάχων βίον διῴκησ᾽ 
ὄντα πρὶν πεφυρμένον ϑηρσίν 3 
ὅμοιον. πρῶτα μὲν τὸν πάνσοφον 
ἀριθμον ηὔρηκ᾽ ἔξοχον σοφισμάτων 
(γ6}. 459), ἄδσὰ αἀ΄16 Ιἄπρϑσθ Βε- 
Βοσθι απ αἴθβοβ ὕτζαβίαπαθβ θ6ὶ 
Τιαοτϑῦ, Υ' 951 Ε --- οὔτε --- οὐ: ΥΩ]. 
419, ΟΠο. 291 οὔτε κρατῆρος μέρος 
εἶναι μετασχεῖν, οὐ φιλοσπόνδου 
λιβός, ΒΟΡΆ. Δηΐ, 349 οὔτε τοῦ ὙῈΣ 
νῇδος ἣν πλῆγμ᾽, οὐ δικέλλης ἐκ- 
βολη, Ὁ. Ὁ. 912 οὔτε βλάστας πω 
γενεϑλίου πατρὸς, οὐ μητρος εἶχον. 
Βατ. ΟΥ. 40 ἔδοξε δ᾽ Ἄργει τῷ δὲ 
μή ἡμᾶς στέγαις, μὴ πυρὶ δέχε- 
σϑαι μήτε προσφωνεῖν τινα, ΤΎο. 
934, ἔν. 836, --- πλινϑυνῆς (ὐΥ 
Βἰου) “Ἰαΐθυιθαβ οοπύθχίιϑβ ". 

451. προσείλους (εἴλη “ ἀϊ6 βοῃ- 
ὨΘΗΤΔΤΊΩΘ 7) γ9]. τυὐἱ προσήλιος, 
ἀντήλιος. - δου αἷδ αὐδβοῃθ Εουτα 
ἤσαν νϑ]. Κυῦρου 1 8 88, 1, 8. 

452. ἀήσυροι “ἈΡ1165, ΔΙΔουίξου 
αἀἰβουγτθηΐθβ᾽ (ϑο 12), τ ππτη 6] πα’ 
(αὰβ ἄρον υγζθὶ ἀε- ταϊξ οἴπθμι 8 
α16 ΥυγΖοὶ ὑγθίθπαθῃ σὴ). 

458, ε!. Ηοπιθυ. ἔγ. ΧΧ 
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ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέκμαρ 
οὔτ᾽ ἀνθεμώδους ἦρος οὔτε καρπίμου 4δ5 
ϑέρους βέβαιον, ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 
ἔπρασσον, ἔς τε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 
ἄστρων ἔδειξα τάς τε δυσκρίτους δύσεις. 
καὶ μὴν ἀριϑμὸν, ἔξοχον σοφισμάτων. 
2 τ 2 “- ΄ , ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνϑέσεις, 460 
μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾽ ἐργάνην. 
κἄξευξα πρῶτος ἐν ξυγοῖσι κνώδαλα. 
ξεύγλαισι δουλεύοντα σαγμασίν 8᾽ ὅπως 
ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 

, 2 651. 

γενοινῦ. ΄Ὁφ ἄρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνίους 465 
ἵππους, ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

Ηφαῖιστον . .. ὃς μετ᾽ ᾿ϑηναίης 
γλαυχώπιδος ἀγλαὰ ἔργα, ἀνϑρώ- 
πους ἐδίδαξεν ἐπὶ χϑονὸς οἕ τὸ 
πάρος περ, “ἄντροις ναιετάασκον ἐν 
οὔρεσιν ἠῦτε ϑῆρες. νῦν δὲ δπδια 
εὔκηλοι διάγουσιν ἐνὶ σφετέροισι 
δόμοισιν. 

451. σφὶν: Ζὰ 352. 
408. δυσκρίτους σΘῃδηῦ δ 0}} Ζὰ 

ἀντολαάς: “Ῥιοβίου ᾿ἸΘθθη ὙΥ ὑσίοθυ, 
416 χῦγθὶ (ΟἸΙθάομ σθιηθῖη, [115 
“ποὶΐθ Ζὰ τὔοκθη, τἀπὶ 685 Ζὰ Κτδΐ- 
τίρθα ἃ. Ὀθ146. ΘΩΘῸΥ Ζὰ Κηϊρἔθῃ. 
γε]. ΕΠ. 10ῦ ἔστ᾽ ἂν παμφεγγεῖς 
ἄστρων ῥιπάς. λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἦμαρ, 
929 ἡδὺς οὐδὲ μητρὶ δυσχερής, 
Ο. Ο. 1899 οἴμοι κελεύϑου τῆς τ᾽ 
ἐμῆς δυσπραξίας, Ααβοῖ.. Αδ. ὅ89 
φράξων ἅλωσιν Ἰλίου τ΄ ἀνάστασιν, 
Ἐππι. 9 λιπὼν δὲ λίμνην 4ηλίαν 
τε χοιράδα". (ϑομποϑι θυῖῃ Ζὰ ΘΟΡΉ. 
Ο, ΒΚ. 802 “κῆρυξ τε . πωλικῆς 
ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβωςη Υρὶ. Ζὰ 
21 ἃ. απΐθῃ 101, Βο. ,.300 στέβοι 
ποδῶν ὅμοιοι τοῖς τ᾽ ἐμοῖσιν ἐμ- 
φερεῖς, Ἐὰτ, ΗρΥδ0]. 168 εἰς γόους 
τε καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰπτίσματα βλέψας, 
Μρα. 1800 ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες 
γάμοι. Ζὰα δυσκρίτους [μῃντῦ ἀ6Υ 
5010]. 818 ΒβΙβρ18] δῃ: οἷον ᾿ϑρίων 
ὅτι δύων χειμῶνα ποιεῖ. 
489 ἴ, καὶ μήν “ΕΟΥΠΘΙ ΔΡΘΥ᾽: Ζὰ 

2460. --- ἀριϑμὸν .. γραμμάτων τε 
συνθέσεις. Ὅ]16 Ετβπαυηρσοη ἄοΥ 
Βαυκυμδῦ, ἀοΥ ϑύουπκυαηαθ, Ζ8}]6η- 
ἸΘῆγθ τι. ΒΟ βέα θθηβο τίν Ὁ Ν 
Ῥοὶ ΒΌΡΒΟΟ]68. ἴγστῃ. 8319 οὗτος (Πα- 
λαμήδης) δ᾽ ἐφηῦρε τεῖχος ᾿Αργείων 

στρατῶ, σταϑμῶν τ΄, ἀρειϑμῶν καὶ 
μέτρων εὑρήματα Ὁ οὗ ἐφηῦρε δ᾽ 
ἄστρων μέτρα καὶ περιστροφάς α. 
ἘαΤΙΡΙ 465 ἔγρτα. ὅ82 τὰ τῆς γ8 λη- 
ϑης φάρμακ᾽ ὀρϑώσας μόνος ἄφωνα 
μαὶ φωνοῦντα συλλαβας τε ϑεὶς ἐξ- 
ηῦρον ἀνϑιρώποισιγραάμματ᾽ εἰδέναι 
ἄθηη Ῥαϊδτηθαθβ συ ρ Βο ΤΊ Θ Ό6ῃ. 

401. μουσομήτορα: ἘΒ88. ΤΠΘορ. 
ὅ3 Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες κοῦραι ΖΙιὸς 
αἰγιόχοιο, τὰς ἐν Πιερίῃ τέκε Μνη- 
μοσύνη. αι ἐργάτις Μουσῶν 
στα μνήμη αἰἸΟὨ ΘΥΊΒΟΝ 815 ἐργάνη 
μουσομήτωρ ὈΘΖΘΙΟΗπρῦ. ΥΩ]. πόροι 
Ζὰ 241], 

408. ξεύγλαισι δουλεύοντα σά- 
γμασίν τε: 850 ψογάρθῃ [τὰ [δΐ. 1ὰ- 
σα] ἃ. ΟΠ 6]]αγῖω ἱππηθηῦα πηΐοτ- 
βομίθάθη. Ζα ξεύγλαισι δουλεύοντα 
γΩ]. 968, ΞΟΡΆ. Ο. Ὁ. 10 μόχϑοις 
λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις. 

404. διάδοχοι: γ5]. 1027 τι. απΐθῃ 
ἀδ8 ΤΥ. ΒΎΡτα. ἀθ5 Προμ. λυόμενος. 

406, φιληνίους (γ5]. ΡΙπᾷ. Ῥγίμ, 
111 ἄρματα πεισιχάλινα) 5᾽θμὺ 
Ῥτοϊθρύϊβοι. 

406. ἄγαλμα τ ς ὑπερπλούτου 
χλιδῆς: 16 ΠΘΡἢ8, Ἔλοὶ 8. Βοὕπθῃ 
Ῥίργαθῃ τῶν Ὀ6Ὶ θη ΑΘ ΠΟΥ 5ΘΓ 
ΤΈΡΕΝ α. ἴῃ Ῥέοσαθῃ ψυχᾶθ Ὀ61 ᾿ἤπθη 
ΘΥ Κοβίβριϑ!σβίθ Πιαχὰβ σϑύγι θα; 

80 τ ὕμτηῦ 5168} θδὶ ΤΉυο. ΥἹ 16 ΑἸοϊ- 
Ὀϊδαθ5. ἀθὺ Ῥγδοθὲ τῆς Ὀλυμπίας 
ϑιεωρίας --- - διότι “ἄρματα μὲν ἑπτὰ 
καϑῆκα, ὅσα οὐδείς πω ἰδιώτης 
πρότερον, γ9]. Ηογοᾶ. ὟΙ 85 Μ1ιλ}- 
τιάδης ἐὼν οἰκίης τεϑριπποτρόφου, 
[Ποπιοβίμ.} 42, 34 ἵπποτρόφος ἀγα- 
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ϑαλασσόπλαγχτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 
λινόπτερ᾽ ηὗρε ναυτίλων ὀχήματα. 

τοιαῦτα μηχανήματ᾽ 
. Ν 4 

ἐξευρῶν τάλας 
Ἔ ὅκ τ᾿ 3 “., ΄ 2 ὦ 

βροτοῖσιν αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῷ 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

ΧΟ. πέπονθας αἰκὲς πῆμ᾽" 
πλανᾷ, κακὸς δ᾽ 

ἀποσφαλεὶς φρενῶν 
ἰατρὸς ὥς τις ἐς νόσον 

πεσὼν ἀϑυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχεις 

εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. 

ΠΡ. τὰ λοιπά μου κλύουσα ϑαυμάσει πλέον. 
οἵας τέχνας τὲ καὶ πόρους ἐμησάμην. 

τὸ μὲν μέγιστον. εἴ τις εἰς νόσον πέσοι. 
3 τ 22 ἢ 3 2 οὶ » ΄ 

οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν. οὔτε βρώδιμον 

ϑός ἐστι (Φαίνιππος) καὶ φιλότιμος 
ἅτε νέος καὶ πλούσιος καὶ ἰσχυρὸς 
ὥν., ὈδβομάθΥβ ΔΌΘΥ ἀθη Απίδηρ γοπ 
Αὐϊβίορῃ. ὑο  Κβη, 

467. ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ: ὙΕΙ: ΒΌΡΗ. 
Ο. Ὁ. 488 κεἴ τες ἄλλος ἀντὶ σοῦ, 
ΑἹ. 444 ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ, Εν, Ηδτο, 
819 ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδός, ΗΒ8Ι. ὅτ4 
οὐκ ἔστιν ἄλλη σή τις ἀντ᾽ “ἐμοῦ 
γυνή. Ἰλᾶξα ἘΥ, ΞΌΡΡΙ. 419 ὁ γὰρ 
χθόνος μάϑησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 
κρείσσω τίϑησιν. 

468. λινόπτερα: 50 βεισὺ ΕΠΗΪῈΒ 
(δὶ ϑδυν. ζὰ ψευρ. Α. 1 334) πᾶγδβ 
γονοϊαθ, Ονἱὰ. Ροπέ. 4, ὅ, 42 τὰ- 
ὧθ8 γβιένοϊαθ, γΕ]. Βαρρί. 184 νῆες 
ὠκύπτεροι, Ἐατ. ΗἸΡΡ. 752 ὦ λευχό- 
πτερὲ πορϑμίές: θα. 7.836 νέες ὠκεῖαι 
ὡς εἰ πτερὸν ἠὲ “νόημα, 11, 12 
εὐήρε᾽ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ 
πέλονται. -- ὀχήματα: νοὶ. ϑαρρ). 
88 ξὺν ὄχῳ ταχυήρει;, ὁ. 4, 108 
νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἵ' 8 
ἁλὸς ἵπποι ἀνδράσι γίγνονται, ϑ0Ρῃ. 
Ττδο}. θ60 πολύκωπον ὃ γημα ναός, 
ΕὩΥ. ΤΡ. Τ΄. 410 νάιτον ὄχημα. 

409 ἴ. ΨΥ]. Ἐὰτ. ἔν. 891 μισῶ 
σοφιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός. 

472. μεσολαβοῦσαι αἵ τοῦ χοροῦ 
τὴν ἔκϑεσιν τῶν κατορϑωμάτων 
διαναπαύουσι τὸν ὑποκριτὴν [41- 
σχυλου]. ὅσμο!], Ζὰ ἄθηα Ζπθοκο σἱοῦ 
ἀον Κουυρμϑῖοβ, 716 65. Ὀθὶ βοϊσμ θη 
ΦυἸΒομοησθάθη (65 μοῦβ δϑυῆνσ 
ἀον ἘΔ}1 1βῦ, πὰ ἄθη νουδιβοθῆθη- 

ἄρῃ αθαάδηκθη 4685 Ργουηθίμθαβ Ὀ6- 
βίδθσθμα πῖθάθυ. Μ|ΡΟῸῈ πέπονθας 

470" 

40 

αἰκὲς πῆμ᾽ (ἀἷν οὐσϑῃξ 65. "βοβσαδῃ- 
Π10}8}Ὁ) αγἄοκε ἀοὺ ΟἾΟΥ ἀθηβθίθθη 
Ὁ πν θη ἀα8, ΘΙ ΟΠ . ἴῃ ἄρῃ Ὗγου- 
ἴδῃ 468 Ῥγοιαθ ΒΘ 85 Πποσὲ. ΒΥ ἰδ 
ἄρον 416 πηρθυύθομίθ Εραπρ' οὐ- 
βίαπιηῦ, 4888 Ῥγοιηθύμθιβ ἴῃ οἷπθ 
βοΐοῃβ Τᾶρθ σου θη, ἴπ νγο]- 
ΟἾΘΥ 61, (6. ΔΠάΘτ ΘΘΠΟ]ἔοα., 5168 
βοιυβδὲ ποῦ Ζζὰ Ἀθ] ἔθη γ6]88. 
ἀποσφαλεὶς φρενῶν πλανᾷ Ὀθαδαίοῦ 
ἀδββοῖθα πῆρ νογδὰβ οὐκ ἔχω σό- 
φισμα: γ5]. Ῥαῖβ. 892 φόβος δὲ 
πᾶσι βαρβάροις παρῆν γνώμης ἀπο- 
σφαλεῖσιν, Εν. ΤΡᾺ. Α. 742 μάτην 
ηξ᾽, ἐλπίδος. δ᾽ ἀπεσφάλην, Δρ. 
1580 “ἀμηχανῶ φροντέδος στερηϑ εὶς 
εὐπάλαμον μέριμναν ὅπα τράπωμαι. 
Π)ὰ5 Αβυπαάθίοῃ, {08} αἴθ ἘγΕ]δ- 
ΤῸΠρ σὺ πέπονθας αἰκὲς ΠΕΣ 
ΘΘρθΌθη ψῖγά. Κιᾶρου 1 8 ὅ9, 1, 

414, ἀϑυμεῖς: ἘΕΌΪσΘ ἀ685 ἀπο- 
ρεῖν. 

4τὅ. ὕθθθν ἀὰβ δαβροίδββθμθ εἶ 
πα. 4(ὧ8 ἄδσι σϑῃδυσα σύ νρ]. ζὰ 42. 
Π6Υ αράδηκθ οὐ]πποτῦ ΔῈ Ματοὺβ ; 
ΧΥ 81 ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ 
δύναται σῶσαι (ἀοοὴ Ἰδοὺ ἴπ θη 
Υγ οὐύθῃ 468 Κουυρῃβῖοβ Κϑίῃ ἨοΒη). 

Αἴ9. οὔτε --- οὐ --- οὔτε 5ιι δ οἰπθ5 
ἀνθ βομθη οὔτε (σῖο 464): τὰ 480. 
-- οὔτε βρώσιμον οὐ χριστὸν οὔτε 
πιστόν: γρ]. ἀρ, 
ποτὸν, Επγ. ΗΙΡΡ. 816 πότερα δὲ 

1407 ἐδανὸν ὴ ̓ 



πος ὡκωασανννναν-. 

3 Χ » ’ 3 Ἁ ’ 

οὐ χρίστον οὐτεὲ πιστον, ἄλλα φαρμαχῶν 

χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ᾽ 
ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων, 
αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 
τρύπους τὲ πολλοὺς μαντικῆς ἐστοίχισα, 

» « 

κἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 
ὕπαρ γενέσθαι, κληδόνας τε δυσκρίτους 

ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδίους τὲ συμβοόλους" 
γαμψωνύχων τὲ πτῆσιν οἰωνῶν σκεϑρῶς 
διωώρισ᾽, οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ, τ 

480 

ἐγὼ σφίσιν 

48 

4900 
,ὔ δ, 

εὐωνύμους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα 

χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον, 
5680], σὰ Αὐῖβὲ. Ρ]αῦ, 711 φάρμαπον 
καταπλαστόν: τῶν φαρμάχων τὰ 
μὲν ἐστι καταπλαστὼ, τὰ δὲ χριστὼ, 
τὰ δὲ ποτά. Μιὺῦ ἀδγὲ ΠῸΓ ΠΙΘΥ γου- 
Κοτηταθηάθη ΒΌΥτῃ πιστός ν6]. πί- 
στρα, πιστήρια. ΝΙιομὺ Ὀ]Ο885 ἄδ5 Με- 
ἔσατη, ΒΟΠΘΓῊ 8Ὲ 0} ὅθ᾽ (]ΘΙ ΟΠ Κ]Δηρ᾽ 
χριστὸν πιστόν ΒοΠοϊηῦ ἀ18 ὑηρθ- 
ὙΠΟ’ 6 ΕΌΥΤα νου] 888 σὰ πῶ Ό6Η. 

482. ἠπίων: νϑ9]. ἤπια φάρμακα 
ΤΠ. 4, 218; 11, 880; ἠπίοισι φυλλοις 
ΘΟΡΗ. ῬΉΪ, 697. 

484͵ τρόπους τεπολλοὺς μαντικῆς: 
ἄου ἀἴθϑθ Θαθ]]6 πη. ἀοὺ ΥΥ οἰββαραῃρ 
(Τυϑατηθ τα. Θ᾽ Τα ΘΏ, γοτθοάθαξιπη- 
εν Ὑὄρβὶ, Ορίϑτ) ΥΡΊ. Χϑη. Μϑιῃι. 

: ὃ ὁσον μαντικὴν νομίξοντες 
οἰωνοῖς τξ χρῶνται καὶ φήμαις καὶ 
συμβόλοις, καὶ ϑυσίαις, ΑΥϊδῦ. Αν. 120 
φήμη γ᾽ ὑμῖν ὄρνις ἐστίν, πταρμόν 
τ ὄρνιϑα καλεῖτε, ξύμβολον ὦ ὄρνιν, 
φωνὴν ὄρνιν, ϑεράποντ᾽ ὄρνιν, ὄνον 
ὄρνιν, ΒΓ. ΒΌΡΡΙ. 211. ἃ δ΄. ἔστ᾽ 
ἄσημα κοὺ σαφῆ; γιγνώσχομεν εἰς 
πῦρ βλέποντες, καὶ κατὰ σπλάγχνων 
πτυχὰς μάντεις προσημαίνουσιν 
οἰωνῶν τ᾽ ἄπο. --- Αὐοἢ ἀ16 Μηδ 
σρμῦγχ᾽ σὰ ἀθῃ 488 ὟΥ ΟὨ] ἀθὺ Μϑῃβοι- 
Ἐοϊξτάουπάθα ΟὐἸαγ στο μη σθη, 

48ὅ. ἔκρινα ἀδθΥ ΒΘυ  ΒΆ]10Π6 
Αὐβάτθοκ, γε]. ὀνειροκρίτης, ΟΒο. 
51 κριταί τε τῶνδ᾽ ὀνειράτων. --- 
Ζα ἄθτῃ Οϑαδη θη νρ], ΡΙΠαΔΥ ἔγρτη. 
96 εὔδει δὲ (ζωὸν, α18 5666) πρασε 
σόντων μελέων, ἀτὰρ εὐδόντεσσιν 
ἐν “πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερ- 
πνὰν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν. 
,.480 6. ὕπαρ: Χοὶ. Οα. 19,͵,, 47 

οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι 

τετελεσμένον ἔσται. --- κληδόνες (οά. 
φῆμαι) βιηα Θ'ΟὨ]ΟἸΚ58 ΒΒ Ἰπητη 61, ἐνό- 
διοι σύμβολοι ΑΠΖΘίοΠ6Π, ἀϊ6 ἅμα 
θη Αὐβρθῆθῃ ΟΟΘΥ αυΐ Βοίβθῃ 
ὈΘΘΘΡΊΙΘΗ, γΡ]. τάμα. Απθοά. 4, 241 
ἐνόδιον, ὅταν ἐξηγήσηταί͵ τις τὰ ἐν 
ὁδῶ “ἀπαντῶντα λέγων" ἐάν σοι ὑπ- 
αντήσῃ τοιοῦτος ἄνϑρωπος ἢ τόδε 
βαστάξων ἢ τόδε, συμβήσεταί σοι 
τόδε πὰ (Πγγϑοβύ. ζὰ Ρδα]. ἘΡΠ 68. 
4, ἨοΙΩ]]. 12: πολλῶν δειμάτων 
αὐτοῖς (άθῃ ΟΥ̓] ΘΟΘ8) ἡ ψυχὴ; μεστή 
οἷον" “ὁ δεῖνά μοι πρῶτος ἐνέτυχεν 
ἐξιόντι τῆς οἰκίας" πάντως μυρία 
δεῖ κακὰ συμπεσεῖν’, “ἔξω δὲ 
ἐξελϑόντι ὁ ὀφϑαλμὸός μοι ὁ δεξιὸς 
κάτωϑεν ἀναπηδᾷ" δακρύων τοῦτο 
τεμμήριον᾽, Ηοτ. οᾶγια. ΠῚ 217, 1 
ΠΏ Ρ105 ῬΆΥΓΔ6 ΓΘΟΙ ΘΙ 18 ΟΠΊΘΠΗ. ἀαοαΐ 
Θοῦ Ῥγϑθρηδη8β Οδη8 δαῦ 80 ΔΡΤῸ 
τῶνδ, ἀΘΟΌΥΥΘη5 ᾿ὰρα Τϑηθνίηο [θία- 
αὰ8 γα]ρθ8. Παταρὴῦ οὐ ΒΘΥΡΘῚΒ 1Έ6 Γ 
Ἰηβυϊθθγη, 851 ΡΘΥ ΟὈΪα Τὴ 51111}15 
βδρτυθα 6 τουταϊδ ΤηΒ ΠΠΟΒ. 
488. γαμψωνύχων {ΠΡ Τὸν 429 

αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες): ΘΎΟΒΒΘ ἰιοοι- 
βϊοσοπὰθ Παυθνῦρθὶ (Αα]οσ, Ἠδ- 
ῬΙΟΒίθ, Παρ 6η) ἀϊθηύθῃ σὰ ὙΥ δἰ8- 
βϑριιηρ, σκεϑρῶς Υγ5]. 102. 

490 ΤΠ εὐωνύμους τε: ΥὙ9]. χὰ 
91, Δρ. 444 στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες 
τὸν μὲν ὡς μάχης ἴδρις, τὸν δ᾽ ἐν 
φοναῖς καλῶς πεσόντα, Ῥρύβ. 76 
πεζονόμοις ἔκ τε ϑαλάσοαας. --- δί- 
αιταν συνεδρίαι: ΑἸῸἢ (1686 
Κοπηΐηϊθθθ σοῃῦγίοπ 20 ΑἙΡΈΌΧΆ]- 
ἸΘῆγ6: 516 Κοπηΐθῃ νουρθθαθαϊαησθη 
τῇ ΘΒΟΉΠΟΠΟΥ ΜΟΥ δ ηθ86. δῃ (16 
Ηδμᾶ ΒΘΌΘῃ, γ5]. Αὐἱβύοῦ. Ὠϊϑῦ, 81. 
ἘΚῚ τοῖς ὠμοφάγοις ἅπαντα πολε- 
μεῖ, καὶ ταῦτα τοὶς ἄλλοις" ὅϑεν 
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ἔχουσ᾽ ἕκαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 
ἔχϑοαι τε καὶ στέργηϑρα καὶ συνεδρίαι" 
σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα 
Ξ᾿ 3 
ἔχοντ 

χολῆς λοβοῦ τὲ ποικίλην εὐμορφίαν᾽ 

ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονήν, 

χνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν 
ὀσφῦν πυρώσας δυστέκμαρτον ἐς τέχνην 
ὥδωσα ϑνητοὺς, καὶ φλογωπὰ σήματα 
ἐξωμμάτωσα. πρόσϑεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα. 

» Ἁ Ἁ ων» 9. ας 

τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ 

καὶ τὰς διεδρίας καὶ τὰς συν- 
εδρέας οἵ μάντεις λαμβάνουσι" 
δίεδρα μὲν τὰ πολέμια τιϑέντες, 
σύνεδρα δὲ τὰ εἰρηνεύοντα πρὸς 
ἄλληλα. Νδοι. στέργηϑρα ξο]οὺ α͵50 
συνεδρέαι 818 ὑβομ ΠΙΒΟΠΘΥ Αὐβασθοξκ, 

498 Ε΄. σπλάγχνων τε λειότητα: 
ἀδλ5 Ὑϑρίθυθηθ ύραπι (οἷ ἅπη- 
ΠΙομ65 πὶ δεώρισα, ἐγνώρισα 2. Β. 
ἔδειξα) ᾿ἰδὺ ἴῃ ΟδΥ πϑοῃ οὶ σθηάθῃ 
Τιὔοκο δυβρϑία θη. -- 16 Ἐπη- 
σοσοιάθβομδα (θχ ϊβρ!οπ8) ὈθΖορ᾽ 
ΒΟ δαῇ ΕΌΥπι, Τᾶρθ, (Ἃἀθϑίδ]ῦ ἃ. 
ἘδΥθΘ ἀ6ῃὺ Ἐϊησουϑῖαθ, Ιῃ Ὀ6βοῃ- 
ΟΘΥΘΥ ὙΥ 6ἴ56 Ὀθβομα  σύθη 510} ἀδ- 
ταῦ ἀ16 ἱεροσκόποι (ϑυοσκόποι). 

495. χολῆς: 65 ΜΓ ΜΌΠ] γῸῃ 
ΔοΥ τἱομύρθη Τᾶρθ πη σοβαπμαθη 
Ὁταρθθαηρ ἀον 6816 α16 Πι6ά6: ὙΡΊ. 
Ἐπγν. ΕἸ. 826 ἱερὰ δ᾽ εἰς χεῖρας 
λαβὼν. Αἴγισθος ἤϑοει" καὶ λοβὸς 
μὲν οὐ προσῆν σπλάγχνοις, πύλαι 
δὲ καὶ δοχαὶ χολῆς πέλας κακὸς 
ἔφαινον τῷ σκοποῦντι προσβολᾶς. 
496 ἢ κνίσῃ -- τέχνην: 416856 

τέχνη ᾿ϑὺ α16 ἐ ἐμπυρομαντεία, ὙΤ6]10 116 
ὙΔΒΥζθῖομθη (σήματα) 8ἃ118 θη 
ΕΌΥθη, αἀοΥ Ηθ]]6 ἃ. δίδτκο (6Γ 
Ορἕθυβδιιτηθ θηΐμδησα. ϑ 0] 0 Π6 ἔμω- 
πυρὰ (φληγώπον, σήματα (γ6]. ΑΡΟΙ]. 
ΒΒ, 1 144 αὐτὸς δὲ ϑεοπροπίας 
ἐδίδαξεν οἰωνούς τ΄ ἀλέγειν ἠδ᾽ 
ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσϑαι) γοὴ) ΒΟΒ]11η- 
τ Θ᾽ Ὑ οὐροαθαύαπρ' 5πα ὅορι. Απί. 
ΟΟΟ ΘΒ] ἀοτῦ: ἐκ δὲ ϑυμάτων 
Ἥφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
σποδῶ μυδῶσα “κηκὶς μηρίων ἐτή- 
κετὸ κἄτυφε κανέπτυε καὶ μετάρ- 
σιοι χολαὶ διεσπείροντο, καὶ καταρ- 
ρυεῖς μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο 

κνίσῃ --- σφῦν Δ 0} 416 ΠΘΉ ΓΘ Βουγου- 
ΘΘΒΟΌΘπ, Ὑγ6] 08 ΤΉ 6116 ἀθ8 Ορξου- 
ΤΒΙΘΓΘΒ ἃ. ἴῃ ὙΘΙΟΠΘΥ οἶδ αἴθ86 
ἀδΥρουϑοηῦ πούάθη, οἷπο Εγϊηπηθ- 

᾿ς 

495. 

ἔνερϑε δὲ χϑονὸς 800 

πιμελῆς. - ΝῸΓ πΘΌΘΩΡΘΙ δῦ ποτ 

Τὰ ἃ. ΠΙΟΗὺ τη} 818 οἷπθ Εγσίητ- 
ΠΘΙΌΠΡ 8 16 ΘΒ] η86 ϑδρθ (8. 
ἘΤΩΗ]οἰδαπρ; 5. 4); ὙΒ]. ἄδσα 1], 1, 460 : 
μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ 
ἐκάλυψαν δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ 
αὐτῶν δ᾽ ὦ οϑέτησαν. - μακρὰν 
ὀσφῦν, μεγάλην ὀσφῦν (γ5]. Ευπ. 
τὸ δι᾽ , ἡπείρου μακρᾶς): 68 δύ ἀδ8 
5. δ΄. ἕερὸν ὀστοῦν, ἀ85 ἨδΙΠροη- 
θθῖπ, Κυβυζθμαθ σϑῃθὶπῦ, υ9]. Ἐΐ. 
Μ. ν». 468, 28 ἵερὸν ὀστοῦν, τὸ 
ἄπρον τῆς ὀσφύος" οὕτω γὰρ κέ- 
κληται ὅτι μέγα ἐστὶν (ἀδυηδοῦ δύ 
αδ8 Ἐρτμϑίοι μακράν Ζὰ ΘΥΚΙΒΥΘΩὨ) 
ἢ ὅτι ἱερουργεῖται τοῖς ϑεοῖς. 

499. ἐξωμμάτωσα ἃ. ἐπάργεμα 
ΘΗΥΒΡΥΘΟΠΘΗ 5100 ἴῃ ἸΠΥΘΥ οἰσϑηΐ- 
1ΠΙομθπ ΒΘαθαΐαπθ; ἄθπη ἄργεμος 
νόσος ὀμμάτων (ϑἰαδι)" ἀφ οὐ ἄρ- 
γεμα χατὰ , 4 ἰδυμον τὰ ἐπὶ ὀφϑαλ- 
μῶν λευκώματα (ΑἸ αρο) (Βυβίαίμ. 
Ρ. 1480, 00) ἃ. ἐπάργεμα λέγεται 
τὰ ὄμματα, ὅταν ἦ περυφλώμοεα 
ὑπὸ λευκωμάτων {ΠΆΥΘΕΝ Ζὰ 
ἐξομματοῦν (: αἴΘ Βοῦυρρθηθ σοὸπ 
ἄθῃ Αὐρθῃ ἐριδι νι γ9]. ἅδη 
Ὁ ῸΒ ΌΡΗ. ΡΒ Ϊπθιιβ βύδιπτα πάθῃ Υ ΘΥ8 
61 ΑὙΙΒΌΟΡΒ. ῬΙαῦ, θ80 (ἀντὶ γὰρ 
τυφλοῦ) ἐξωμμάτωται καὶ λελάμ- 
προυνται κόρας: ἀᾶσα ΠΒούθη ὈΪΠᾺ- 
ΠΟμΘη Αὐβάγαοῖκ “ οἴπθια ἄθῃ ϑὐδδγ 
βύθοῃρη᾽,, ναβ Ὑ ΔΕΓΠΘΏΙΗΘΗ, 
ΘΒ} ΘΙ ΘἰΘμβᾶτα Αὐρθὴ ΓᾺΥ 88, 
16 τυφλός Βονοῖ] “πἰομῦ βομθπᾶ᾽ 
815. ἢ “Ιομῦ 81: Οὐ αν ’ ̓οΙβϑῦ, ι 
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κεχρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα, 
χαλκὸν, σίδηρον, ἄργυρον χρυσόν τε τίς 

φήσειεν ἂν παάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ; 
οὐδεὶς. σάφ᾽ 

βραχεῖ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μᾶϑε, 

οἶδα. μὴ μάτην φλύσαι ϑέλων. 

ὁθῦ 

πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηϑέως. 

ΧΟ. μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα, 
σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει δυστυχοῦντος᾽ ὡς ἐγὼ 

-» ᾽ 

εὐελπίς εἰμι τῶνδέ σ ἐκ δεσμῶν ἔτι 
λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διός. 

ΠΡ. οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πῶ τελεσφόρος 

501. ἀνθρώποισιν ἰδ τοῖῦ ἄθυῃ 
ψουΌ] θη Θαθβίδπεν ὠφελήματα Ζα 
σουθιπάθη (ἄρϑυ ἀθα Παύϊν θ61 ὠφε- 
λεῖν ΟΌΘΏ 28 842): ΥΒῚ. 612, Ατἱ- 
βίορῃ. ΝΡ. 806 οὐρανίοις τε ᾿ϑεοῖς 
δωρήματα, ΡΙαὐ. ἌΡΟΙ. 80Α τὴν 
ἐμὴν τῷ ϑεῶ ὑπηρεσίαν, ΘΟ ἢ ΕΓ, 
ΤΡΆ. τὰ 8381 τὰ Ταντάλου τε ϑεοῖ- 
σιν ἑστιάματα, Κυῦρε " 8 48, 12, 4. 

502. ἄργυρον χρυσόν τε: 416 
Ῥοίᾶθῃ ἰοϑύσίθι (θοθηβίδηαθ πα 
ΤΣ 510}. ἀστοῖς τὲ νουρυμαθη ἃ. 
σΘ ΘΠ ΖαΒθιητηθη (88 αΥἸθ8 ΟἸρὰ 
ἄρον Αὐΐϊχϑμίθησ νρ]. (το, ἀἰν. 1 51 
φάττα δῦ ἀυρθηθαμη., 8.68., ἔβυυ 1. 

504. φλύσαι: ν6]. το. 46 Ἔπ. Υ͂ 97 
αἰκοτῖῦ ποὺ αὐἰάθηη ΒΡ οατι5, βθιὴ- 
ῬΕΙ͂ Ὀθδύπμι 6856 βϑριθηΐθηι, αποα 
αὐάθτα βοϊθῦ ΘΌ.]]1γ6 ὩΟΠΠ ΠΟ Δ 1, 

506. Υ 5]. Ἐατ. ἔγρτη. 864, ὅ βραχεῖ 
δὲ μύϑω πολλὰ συλλαβὼν ἐρῶ, 
Ταιοτϑῦ. ΥἹ 1088 βθα Ὀγθυῖου ρϑιοὶβ 
Ῥγαθβίδυ θουαρυθμάθσθ τη] ὐδ. 

501. μή͵ νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει, 
σαυτοῦ ὃ ἀκήδει (ἀκηδεῖν οἴη 

ἴβοθβ ὙοΥΌ) πϑὸ αδὺ ἴτὰὴ ΟὙ16- 
Ὲ της Ῥθβοπμάθυβ Ὀθ]]θ θη ρᾶτὰ- 
ἰδκυβομθη ϑαύίϊίσαπρ ἐὰν μή νυν 
ἔεσοε ὠφελῶν σαυτοῦ , ἀκήδει. 

51]. Ῥοιμοβϑίῃ. 9, 21 καὶ οὐ γράφει 
ὲν ταῦτα, τοῖς δ᾽ ἔργοις οὐ ποιεῖ. 
πα ὠφέλει ἰϑὺ πῖομῦ ἀ16 Ζοῖξ, βοῃ- 
ἄδκι ΠῸΥ ΘΓ ἄθιη ἀκήδει Θηΐσορθη- 
σοβούχί [ἡπδ]ὺ Ὀθυ οι Ομ σύ. 

509 ἵ, ὙΥαβ Ῥυουῃθίμθυβ 476 νου- 
δυβρσοβασὺ παῦ, ᾿ἰδὺ οἰησοίγθίθη: ϑαΐ 
ἄρῃ ΟἿΟΣ μαῦ α16 ϑ'οῃη]ἀθσαηρ 468 
ΥΚοα5. υπα ΞΟ βθηβ ἀθθ Ῥγο- 
ταθίμουβ ΒΟ] ομθπ ΕἸπ σι σοιηδομΐ, 

(8835 οσ ἴῃ ρθυβομ δηρί ον Β6- 
ὙγαΠαθυαηρ πηθὶπῦ, ΡΥομπθίμθιιβ 
Ὀγχϑῦοηθ ὩῸῚ βθῖμθ ΚΙυρηοιῦ δαΐ 
Β61ὴ8. ΘΙρΌΠθη. ΑΠΡΘΙΘρ η) δ᾽ ὔθη. χὰ 
τιοηύθη, ὑτῃ σἸθῖομθ Μδοηῦ ψῖθ Ζθα8 
Ζὰ ΘΕΆ ΏσΘη. ΝΘΡΘμΡοὶ θύῃ] ἀοΥ 
Οαθάδηκα ἀθ5 ΟἸΟΥΒ οἷπθ β'θυγ1588 
ὙΥΔμυμοιῦ ἐγ ἀθη Καπάϊροπ 4υ- 
ΒΟΠΘΌΘΥ, ἱπάθιῃ ἃ Επαᾶθ ἀδὺ Ὀ6- 
ἔγοιθθ Ῥσυοιημθίμθιβ 8418 οἷπ Βοομνθυ- 
Θγίου ΟυἸξαγσοίύ ἀθὴ ἃπμάθσθῃ αδῦ- 
ἴθ, 4150 διοῦ Ζθαβ Ζὰν ϑδιῦθ ὑυ{, 
ΤΙ ΌΙσθηΒ αἰοηὺ ἀοΥ αϑάδηκθ ἄδζΖα, 
τη 811 α16 ΒΥ παρ᾽ ἀ65 Θομοίπαι- 
Ὠΐβ565 ρου σα]θιΐθη ἀπα 616 ᾿ΠΠΘΥΘ 
ΒΘ Ισατηπηρ᾽ 465 Ῥγοσηθίμθαβ σὰ Οἴρη- 
ῬΔΥΘΗ, 

511. ῬΡγοτηθίμθιβ ηἰτησηῦ 85 ἐκ 
δεσμῶν λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύ- 
σειν ΖΙιός δι, πὰ] ᾿ξδϑῦ οὺ ἀϊθ Μοι- 
ΠΌΠΡ᾽ (68 ΟΠοΥβ ἅδον θη Ζοιύραπκί 
(οὔπω τελεσφόρος) τ. α΄6 Αγ α. 
Ὕγ εἶβθ ἀθὺ Βοίγοιπηρ (ταύτῃ “ Ὑ]6 
ἄὰ τηρὶπδῦ’ ν9]. Ζὰ 3247) τἱοδί 88]- 
ἴθῃ. -- μοῖρα πέπρωται: γ9]. τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν Ἡροτοῦ, 1 91. 
1686 8|Π Ὅτ. 61Πη6 ΒοΖθιομπηπηρ ἰοιὐθὺ 
ὌΡΘΥ ΖΓ ὈΘβοπμάθυθῃ ΒΘΒρυθο πη δ' 
ἀ65 ΘΕ Βδ Πρ 5888. --- τελεσφόρος: 
Ἐπατ, Ηρτδο]. 899 Μοῖρα τελεσσιδώ- 
τειρα. --- Ζὰ ἀ6Υ ᾿πὐγαμβιύνοη Β6- 
ἀθαΐαηρ' νοη κρᾶναν “ 510}} ΘΥ̓ῬΆΠ]ΘῺ’ 
(οὔπω μοῖρα πέπρωται ταῦτα ταύτῃ 
κρᾶναι) ΥΒ]. Ομο. :07ὅ ποῖ δῆτα 
κρανεῖ, ποῖ ,“καταλήξει μεταποιμι- 
σϑὲν μένος ἄτης: -- θ6γ 5080]. Ὀ6- 
τηογκῦ: οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοί- 
θραται" ἐν γὰρ τῷ ἕξῆς δράματι 
λύεται, ὅπερ ἐμφαίνει Αἰσχύλος. --- 



θΘ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

κρᾶναι πέπρωται. μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε καμφϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω 
τέχνη δ᾽ ἀνάγκης ἀσϑενεστέρα μακρῷ. 

ΧΟ. 

ΠΡ: 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

ΧΟ. 

16}. 

“Μοῖραι 

τούτων 

οὔκουν 
τί γὰρ 
τοῦτ᾽ 

τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος: 
τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ Ἐρινύες. 
ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσϑενέστερος : 

ἂν ἐκφύγοι γε τὴν πεπρωμένην. 
πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν ; 

οὐκ ἂν ἐκπύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 
ἦ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυναμπέχεις. 
ἄλλου λόγου μέμνησϑε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

10 

καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 
ὅσον μάλιστα᾽ 

ἘπῚ6Ὸ ΝΟΒδΠχησηρ ἀ16865 ὙΘΥΒ6Β 
βομοιεῦ αν. Μεᾶ. 806 ἀλλ᾽ οὔτι 
ταύτῃ ταῦτα, μὴ δοκεῖτέ πω 2 
5610, Υ5]. Αὐ βίο ρΗ. Εαὰ. 848 οὐκ 
ὠγαϑοὶ ταῦτ᾽ ἐστί πω ταύτῃ μὰ 
τὸν Ποσειδῶ. 

ὅ18. φυγγάνω: ἀὰ8 ῬγδΘΒΘΠΒ Ὀ6- 
ἀθαυδεῦ “65 ᾿ἰϑὺ αἀϊθ Βοβύπητηυηρ, 
ἀδ88 108}: ϑῃὐκομητηθ᾽, ψῖθ ὅδ ἐκ- 
φυγγάνω “10 ΠΡ 6 Ὧ85 Μιξ6] ἴπ 
ἀεπ Ηδπάθῃ Ζὰ Θηκογατηθπ". Υ 9]. 
ΞΟΡΒ. ῬΒ1]. 118 αἵρεῖ τὰ τόξα ταῦτα 
τὴν Τροίαν μόνα. 

δ14, τέχνη, 8ο]]ογὐϊα: ΟοΥ ϑαὺξ 
“Θβοβι πο Κοὶῦ ἃ. Ἐσηπαβατη κοι 
ἰδ βου ΠΟΥ 818 ἀ16 Νοίηνθμαιρ- 
Κοιδ’ ἰδῦ Δ᾽] σθυμ 61; Ῥγοιηθξμθαβ 
τηθὶπΐ, αἰ Ζοιῦ βϑίπου Τιῦβαμηρ 56] 
ἀυτοι. ἀδ8 ουμηρ55 Ὀθβυχητηῦ; 
ἅδθ Κὔμπθ δὲ πίομὺ ἅπᾶθυπ ἃ, ΔΠΘΝ 
Ζθβ τη βθθ 50} ἀθιη πηὐθυϑυξθῃ. 
Π) 485 1οὐχζίθσθ πορύαϑν Ομου 517 Πϑύγνου. 

ὅ15. οἰακοστρόφος (148): ἃ. ἢ. 
ἢ σΘββθη Ηδπηάρθη Ἰοσὺ α16 Αὐ8- 
ἔαΒυυηρ᾽ 465 θυγίρσθη ΥΥ οἰ ἐρθβθίζβϑ "᾽ 

ὅ1606. τρίμορφοι: ἃ. 1. ἑνὸς ὀνό- 
ματος (Μοίρας) τρεῖς μορφαί, Ὑ16 
χη ρΘΚΘΗγῦ Γαῖα πολλῶν ὀνομάτων 
μορφὴ μέα 210. --- μνήμονες: νρ]. 
Αρ. 16δὅ παλίνορτος οἰκονόμος δολία 
μνάμων μῆνις; πη. 882. ὈΘΖρίοἢ- 
ὭΘΏ ΒΟ ΑΘ ἘσΙη θη 415 κακῶν 
μνήμονες, σεμναὶ καὶ δυσπαρήγοροι 
βροτοῖς. Ὁϊ6 Μοίτϑθῃ βἰπα α16 γϑτ- 
ὑγθίθυϊ πῃ ΕΥ̓͂ ορθη ἀθβοϑῦζρ, 16 
ΕΥΊΠΥΘΩ ΔΟΏΘη ΤΟΥ τ Απ8- 
ΓΑ Τρ, Ἰπά σα 516 ἄθυθῃ Υ ου]θίχζυην 

τόνδε γὰρ σῴζων ἐγὼ 

ΒΟ ΟΥΓ Θπάθῃ, νρ]. Ἐσγ. 384, στὸ 
α16 Ενηγθη βᾶρθηῃ τοῦτο γὰρ χάχος 
οῖρ᾽ ἐπέκλωσεν ἐμπέδως ἔχειν, 
ϑνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαι ξυμπέσω- 
σιν μάταιοι, τοῖς ὁμαρτεῖν, ὄφρ᾽ 
ἂν γᾶν ὑπέλϑῃ, πα, Ηδβιοά. ΤΉΘορ. 
9217 καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο 
(Νὺξ) νηλεοποίνους (α16 οτραᾶτ- 
ΤΠ ΉΡ 5105 βίγαΐθπ θη Κθυθη ΠΔΌΘΕΗ 
41]16861086 Βραθαΐαηρ πῖθ α16 ΕΣΊ Δ 6 
Υ91. ϑορύ. 10ῦ4 φϑερσιγενεῖς Κῆρες 
Ἐρινύες απὰ στη. 821, τὸ αἷ6 
Ἐσηγθ φΊἸΘΙ ΟΠ 78}}5 ΚΙμαοΣ ἄδὲ 
Νδομὺ σοιϑημῦ ΘΥα θη). --- ΠΊΘΒΘΥ 
Ὑ6Υ5 Ζαβδιητη θη σθηδ)ἕθη ταῦ 910 ἢ. 
φοὶσὺ, πϑιὰμη ΖΘ 8 ΠΟΟῊῚ ἄρτι γ6Γ- 
μϑησηδβθ απίου!θσέ, ουαπου Ῥσο- 
τηθέμϑυβ ἀἴ6 ΟϑδΕν ἀθν ἘΠΕ Εσομπἢ 
γουβίθῃῦ. Ὑ6]. ΕἸ π]θιδαπρ' 5. 16 

δ18. οὔκουν -- γε: αἴθ Μϑομὲ 
Ὧθ5 ψϑυμδηρΉϊΒθ65 ΡΥ Ζθαβ σιγὰ 
ταΐ 16 Νούμνγοπαισκοιῦ, οἷ 81- 
σθμθη σθσθῃ αἱ Υ͵ οἰξοτάπυπρ 2ὰ 
Ὀἄβδθα, Ὀοβομγδπκί. ΥΡ1. ἀ16 Υ οτίθ 
ἄον Ῥγίμία Ῥεὶ Βρτοα, 1 91 τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν ἀδυνατά ἐστι 
ἀποφυγεῖν καὶ ϑεῷ. 

ὅ19. Υ9]. Ευτῃ. 126 τέ σοι πέ- 
πραχται πρᾶγμα πλὴν τεὐχεινκακάς: 

ὅ22. ΘΓ 3680]. Ὀδιβδσκῦ: τῷ 
ἑξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λύγους. 
-- λόγος (πὶ ἔπος) μᾶπῆσ γο ἄθυα 
ΤΠ] οὔθν ἀθοθηβίαπα ἀν Ἐθάθ. 
γρῚ. Εατ. Η6]. 120 ἄλλου λόγου 
μέμνησο, μὴ κείνης ἔτι. 
24. ὅσον μάλιστα πὶθ ὅσον 

τάχιστα, νοὶ, Κτυᾶρρυ 1 8 49, 10, 2. 
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δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. σι [1 ́σι 

(στροφὴ α΄) 

ΧΟ. μηδαμ᾽’ ὁ πάντα νέμων 
ϑεῖτ᾽ 

μηδ᾽ 

-" ’ τ Κ΄ 

ἐμᾷ γνώμα κράτος ἀντίπαλον Ζεύς, 
ἐλινύσαιμι ϑεοὺς ὁσίαις ϑοίναις ποτινισσομένα 590 

βουφόνοις. παρ᾽ ᾿Φκεανοῦ πατρὸς ἄσβεστον πόρον, 
μηδ᾽ ἀλίτοιμι λόγοις" 
ἀλλά μοι τόδ᾽ ἐμμένοι καὶ μήποτ᾽ ἐκτακείη" δ8ὅ 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

ἀδυ τι ϑαρσαλέαις 
τὸν μακρὸν τείνειν βίον ἐλπίσι, φαναῖς 
ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις. φρίσσω δέ δὲ 

δερκομένα 940 

μυρίοις μόχϑοις διακναιόμενον -. - - -. 

520--ὅ00 “ψοῖϊῦθ8 ὐδβιη 0}: 
ἄδθὺ [ὩΠ8}Ὁ, σψϑίομπου ΕὙΘαθη. τη] 
αοὺ Οοὐϊποιξ τι. τα Ππροθβ πηρϑϑιῦγίθβ 
Ῥαβθίηῃ ρυθιβύ, δηἐβρυῖομς ἄθτῃ αε- 
ἀδηκοη (68 Οἰου του 519 τί γὰρ 
πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν: 
Ζὰ ἀἴθβθῖη [πΠ8]Ὁ βὐϊτηταῦ ἀ85 Ν888 
ὅθ οβυομδβίβομθη ΕΡΙβυὐμϑίδ, 
ἐμ αἰκύγ]ο- ΕΡ᾿ὐγιῦθ), ὑγ6 ] 06 “1 ΔΘΥ 
ον ἅ]6 468 ὑγαρΊβοη θη ΡαΐΠΟ5 Θ΄ ἢ 

ΑὈΡΘΗΌΠΟΙ γα οκθηάου Κί]6 
τ. ποιΐούθη ΕὙΙΘά ΘΒ ΠΟΥ ΘΙ ΠΤ η ἢ 
ΟΥ̓ ϑβύρμα!). 

520 ΕΠ ὁ πάντα διοικῶν Ζεὺς 
μηδέποτε ἀντίπαλον κράτος ποιοῖτο 
τῇ ἐμῇ γνώμῃ ἀντὶ τοῦ μηδέποτε 
ἐναντίος μοι γένοιτο 308}ο]. --- ϑιεῖτο 
κράτος ἀντίπαλον: γ6]. σὰ 168. 

5529 ἔ, ὁσίαις ϑοίναις: 416 Ορξου- 
ταϑ ] οί θη, 6] 0 μ6 ἀ16 ΟΚΘδπΙά6ῃ 
ἄθῃ οὔδίθὰ Οὐδέθσῃ δὶ ΟΚΘδΠΟΒ 
ἀδΥ ΣΡ ΘΠ, ΘΥΪΠΏΘΥΙ 80 (16 ΝΙΔΒ]- 
Ζρίξθῃ ον Αβθίβιορθῃ οὶ ἨΟΙΊΘΥ 
(. 1,.428 Ζεὺς γὰρ ἐς ᾿Ωκεανὸν 
μετ᾽ ἀμύμονας Αἰϑιοπῆας χϑιξὸς 
ἔβη κατὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάν- 
τὲς ἕποντο). 16 Οδέξου ἔ3ι τρῦῖσς 
ζὰ ἀθῃ Μϑμ]χοιίθη ἀθν ΟΚθδηῖάβῃ, 
ψγῖ6 να, Εαβί. ΠΥ 428 ἔσιαδ οδ6- 
Ἰοβίύπση τηϑίγθς Ασοίμαβα γοοδγαῦ: 
ψοπογαῦ 86 βδοτγδβ οὖ ἄθῷ ἤδγδ ἀδ068. 
-- βουφόνοις: γ6]. ᾿ΐαμη. 288 καϑ- 
αρμοῖς χοιροκτύνοις, Αρ, 209 παρ- 
ϑενοσφάγοισι δείϑροις. 

82. ἄσβεστον πόρον: γ0]. 139, 

ασβεστον" ἀκατάπαυστον ΘΒγ0Β., 
Αρσ. 958 ἔστιν ϑάλασσα, τίς δέ νιν 
κατασβέσει: 2 πόρον 806, (Πο. 906 
παρὰ Σκαμάνδρου πόρον, Ῥογ8. 498 
ἐπ᾽ ᾿ἀξίου πόρον. 

584 τόδε ΣΤΟΙρθπάθ Τ6Ρ6η8- 
γτ6 66]. --- ἐκτακείη: νιάθῦαγ ἃ 8Β01]- 
Ῥύατδ ἴπ ἔαι11}18 οθυθὶβ ρϑύϊθαμι 6886 
αυδ8 Ἰρηϊ δατηοῦο δῦ 5018. τ 115 
ΟΟἸΠαπθβοῖῦ Ἰάθοαὰθ ἀθ]θύαν. ὅ51Ὸ 
ΑὙΒίΟΡΗ. ΝᾺΡ, ττὸ δύο ἀπωτέρω 
στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον τὰ γραάμ- 
ματ᾽ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίκης 
(ϑομαϊ). Υ 81. 189 ἃ. Οὐδδ5. ἔγϑτη. 
ῷ, 12 λῆστις δ᾽ ἐκτήκει μνημοσύνην 
πραπίδων. 

ὅ86. ὙΠ]. ΤΠΘΟΡΊΙ. Π0ῦ ὧδ᾽ εἴη 
μὲν ἄμεινον" ἐύφρονα ϑυμὸν ἔχον- 
τας νόσφι μεριμνάων εὐφροσύνως 
διάγειν τερπομένους. 

581. τὸν μακρὸν βίον (,,3116 106 
ΒΘΙΠ65 Π|6Ό06Π5.): Ζὰ 449. --- τείνειν: 
Ῥουβ. 708 ὁ μάσσων βίοτος ἣν ταϑῃ 
πρόσῳ, ,“Ἀδ. 1802 ἡ ἐπι τον τείνον- 
τὲς ὧδ᾽ ὑπείξομεν: ἴνὴν Ιοη 034 
βίου αἰῶνα, τείνει, Μαεᾶ. 610 ἄπαις 
γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον: 

588. φαναῖς ἐν εὐφροσύναις: 
γρ]. ΡΙαῦ. Ῥμαθαγ. 200 Ὀ εἰς γὰρ 
σκότον οὐ νόμος ἐστὶν ἔτι ἐλϑεῖν 
τοῖς κατηργμένοις ἤδη τῆς ἐπου ραν 
νέου πορείας, ἀλλὰ φανὸν βίον δια- 
γοντας εὐδαιμονεῖν.-- ἀλδαίνειν Θ᾽ 
ΘΡίβομϑβ Υ οὐὔψ]θ γοσμον ἀλιταίνειν. 
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Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 
ἰδία γνώμᾳ σέβει ϑνατοὺς ἄγαν. Προμηϑεῦ. 

(στροφὴ β΄) 

φέρ᾽ ὅπως ἄχαρις χάρις, ὦ φίλος, εἰπὲ ποῦ τίς ἀλκά; 
τίς ἐφαμερίων ἄρηξις ; οὐδ᾽ 
2 ᾿ ᾿᾿ 

ὀλιγοδρανίαν ἀκικυν 
ἰσόνειρον. ἃ τὸ φωτῶν 
ἀλαὸν (δέδεται γένος ἐμπεποδισμένον ; οὕὔπως 

ἐδέρχϑης 

ς ,᾿, - , , 

τὰν Διὸς ἀρμονέίαν ϑνατῶν παρεξίασι βουλαί. 

(αντιστροφὴ β΄) 

ἔμαϑον τάδε σὰς προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, Προμηϑεῦ. 

ὅ48, ἰδέα Θαϊβρυιομῦ ἀθὴὰ 51ΠΠη6, 
πἰομὲ ΔΌΘΥ ἄθια ὙΘΥΒΊΊ 586, ὙΘ]ΟΠ 65 
οἴπθῃ ογϑύϊουβ σνϑυϊαπσύ. Ὑνδῃτγ- 
ΒΟ ἰ] ]οἢ ἰδ ἐδέᾳ 815. Βυκιάτσπηρ 
ΤΥ μουναδι ἴπ ἄρῃ Ταχὺ ΒϑΚοτη- 
τῆ ΥΡ]. ,ἰδιογνώμων ἃ. μονογνώ- 
μων, μονόφρων Αρ. 1917.. ἜΥΗΙ 794 
μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημόν φασιν. 
μολεῖν. Ἐὰν. Απάτγοτα. 886 μονάδ᾽ 
ἔρημον οὖσαν, Βδοοἢ. 609 μονάδ᾽ 
ἐρημίαν, ῬΒοβῇ. 1590 μονάδ᾽ αἰῶνα. 
16 ΤτΑΡΊΚΟΥ σϑσυϑαοηθα α186 Ἰοηϊ- 
506 Βουτα μοῦνος 80} Βρα γ η185 
ἀ68 Ὑβυβιμδββββ γ6]. 804 ἃ. σὰ 848. 

ὅ44 1. φέρ᾽ ὅπως Ῥτϑρπνεηῦ, “δεῦρο 
δὴ καὶ σκόπησον 5680]. -- ἄχαρις 
χάρις: ἡ χάρις ἣν «ἐχαρίσω "τοῖς 
ἀνϑρώποις ἄχαρις ἦν καὶ ἀμεί- 
ψασϑαί σε μὴ δυναμένη 508}0]., νΕ]. 
Ἀρ. 1848 ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 
μεγάλων ἀδίκως. ἐπικρᾶναι, ΟΒο. 42 
τοιάνδε χάριν ἀχάριτον ἀπότροπον 
κακῶν, Ευγ. ΤΡ. Τ, ὅ66, ῬῃοΘη. 1787, 
45 ΠΟΙΠΊΘΥΊΒΟΠΘ ρος ἤἜλτρος (Θά. 18, 
18) ἃ. Ζὰ 904, - ποῦ τίς: χὰ 99. 

δ40 ἔ, ἐφαμερίων: σὰ 88. -- 
Ζᾳ ἀοΥ οι] ἀθεαπρ ΟΟΥ ΠΙΘΏΒΟΠ- 
ΠἸομθη Ομπτηδομὺ ἃ. ϑομνᾶομθ νρ]. 
ΑὐἹβίορῃ, ἂν. θ8ὅ ἄγε δὴ φύσιν 
ἀνέρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων͵ γενεᾷ 
προσόμοιοι, ὀλιγοδρανέες, πλάσματα 
πηλοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνά, 
ἀπτῆνες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, 
ἀνέρες εἰκελόνειροι. ΠΤ ΤΡ 
(ἱὖ ΘΡΊΒΟΠΘΥ αδαΌ 0): Ὀδθὶ Ηοιηοὺ 
βίθεῦ 48 Ῥαυοῖρ ὀλιγοδραν ἕων “16 
ὀλιγηπελέων, σ 6]. Οὐρᾷ. Αὐροῃ. 482 
ἀνθοώπων ὀλιγοδρανέων πολυ- 

εϑνέα φύτλην ἤειδον. ---- ἀκικυς ἢ 
ἀσϑιενής, ἀδύνατος Θ5ΥΟ0Β.; ἌΘβ0ῇ. 
ἔγρτη. 280 σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι κῖκυς 
οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι φλέβες, θά. 11,398} 
ἀλλ᾽ οὐ γάρ οὗ ἔτ᾽ ἣν ὃς ἔμπεδος 
οὐδέ τι κῖκυς. 

848. ἐσόνειρον (τ Ἰᾶιπρ' πΒΟᾺ ΘΡ]- 
ΒΟΠΘΥ Μϑββαηρ Μ|6 ἴῃ ἐσόϑεος ῬΕΙΒ. 
80, ἐσοδαίμων Ῥιπᾶ, Νρηι. ΠΥ 186): ὁ 
8. Ζὰ 448, Ριπά. Ῥγίμ. ὙΠΙ 18ὅ 
ἐπάμεροι" τί δὲ τις; τί δ᾽ ου τις: 
σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος, Ἐν. Μοά.. 
1224 τὰ ϑνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον 
ἡγοῦμαι σκιάν. -- φωτῶν, ἀνδρῶν: 
γ 6]. ϑορῃ. Αἱ. 800 ὥστε φῶτας ἴτὴ 
Θερθηβαῖξ σὰ ΤΒΐθσθη. --- ἃ δέδε- 
ται: πίῃ. αὶ. ΨΙ 396 ἐκ γήρως 
ἀδρανέῃ δέδετα!. 

ὅ80. οὔπως --- παρεξέασι βουλαί: Ι 
ΥΒ]. ΒΌΡΡΙ, 1048 Διὸς οὐ παρβατός 
ἐστιν μεγάλα φρὴν ἀπέραντος, θα. 
δ, 108 ἀλλὰ μάλ᾽ οὕπως ἔστι Διὸς 
νόον αἰγιόχοιο οὔτε παρεξελθεῖν 
ἄλλον ϑεὸν. οὔϑ'᾽ ἁλιῶσαι, ΗθΘ8. ἢ 
ΤΏΘοΟΡρ. 6018 ὡς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι 
νόον οὐδὲ παρελϑεῖν ἃ. τὰ 906. 
Ζὰ παρεξίασι ὭΟΘΟΙ 1]. 1, 182 οὐ 
παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις, ΒΟΡΒ. 
Απὖ, 00 εἰ νόμου βίᾳ ψῆφον τυράν- 
νων ἢ κράτη πα ἕξιμεν. - τὰν 
Διὸς ἁρμονίαν: ὅ980]. ὑψηλῶς καὶ 
τραγικῶς τὸ τῆς εἱμαρμένης ὄνομα 
Διὸς ἁρμονίαν εἶπεν, ἈΌΘΥ 61} 50]- 
ΟἾΘΥ αθάβμξκθ ἰδῦ Βῖθὺ ἀπτη δ 6] 108 
Π80ἢ 514 Πξ: ν]ἱθὶ θην ἰϑὺ ἁρμονία 
Διὸς ἀϊθ Εάρσαπρ, Οτάμαμηρ, αἷθ 
πο] σο σία Οτάπαμπρ' ἱπὶ ΕΠ. 610} 8 ἀ65 
Ζθιβ νρ]. 930 διεστοιχέξετο ἀρχήν. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα 
ἐκεῖνό 8᾽ ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ 

καὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν 
τόδ᾽ 

79 

θ90 

"ἢ , “ ᾿ ς , δ᾿ 
ἰότατι γαμῶν. οτὲ ταν ομοπατρίον ξδνοις 

ἄγαγες Ἡσιόναν πείϑων δάμαρτα κοινόλεκτρον. 

1ω. 

5600 

, . , , , - ’ 

τίς γῆ: τί γένος; τίνα φῶ λευσσειν 

τόνδε χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν 

δῦ. διαμφέδιον μέλος" ἀλλοῖον, 
διαπαντὸς κεχωρισμένον" ἀμφὶς γὰρ 
χωρίς" Αἰσχύλος Προμηϑ᾽εῖ δεσμώτῃ 
ἨρβυοΠ, 

580. τόδ᾽ ἐκεῖνό τε: γν6]. Εἰγ. 
Ογα!. 87 μῶν κρότος σικινίδων 
ὅμοιος ὑμῖν νῦν τε χὦῶτε Βαλ- 
χίῳ κώμοις συνασπίζοντες ᾿4λϑαίας 
δόμους προσῆτε. -- λουτρά: ἔϑος 
ἦν τοῖς παλαιοῖς ὁτὲ ἐγημέ τις ἐπὶ 
τοῖς ἐγχωρίοις ποταμοῖς ἀπολούε- 
σϑαι. 8680]. Ζὰ Επτ. ῬΏοΘη. 849. 
, δῦ8. ὑμεναιοῦν͵ τὸ ἄδειν τὸν 

ἕναιον καὶ συνάπτειν τὸν γάμον 
Ῥ οἴϊα. 

589. ἐότατι 6ἷῃ ΒΟΙΙΘΥΊΒΟΠΘ5 
Ὑγοτῦ; νὶβθ 68 Οὐ. 11, 884 ἐν νόστῳ 
δ᾽ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός 
“δῇ Απβυ θη’ διββῦ, 50 Ὀραθαζοῦ 
68 ΒΊΟΥ “88 ΑΠ]δεβ᾽, γρ]. ἕκατι. --- 
τὸν ὁμοπάτριον: ἨθΒβΙοπ6 δῦ πϑῸἢ 
ἄρα Ζθαρτϊθβ 465 ΑΚυβιδοβ ὈΘῚ 
ἄριη 3980). ζὰ Ηομὰ. Οα. 10, 2 
α16 ΤῬοομίευ ἀ65. ΟΚθδποβ (ὡς δὲ 
᾿ἀκουσίλαος, Ἡσιόνης τῆς ᾿ΘΦΘκεανοῦ 
καὶ τοῦ -Προμηϑέως ΠΒΥ]1Οἢ ΖΊίευ- 
καλέων ἣν υἱός): α16 ΒΘΖΘΙΟΒΠ ηρ' 
ὁμοπάτριον σἸοθῦ Ζὰ ΘΥ̓ΚΘΠΠΘΗ, 885 
5160 πῖοηῦ ἃ 815 ΤΌΘΕΓΟΙ ΔΟΥ 
Τοίηγβ Ὀοίγδομίοῦ τὰ 16 616 
ΟἈΘδμαθῃ. 

ὅ00. ἕδνοις πείϑων τὴν ἐσομένην 
σοι δάμαρτα κοινόλεκτρον 8000]. 
πείϑων 415 ἰογτίαδιθυμα τι. 5]610}- 
26 1{1’ τηῖϊῦ ἤγαγες 8. ν. ἃ. πειϑοῖ 
ἕδνων (8. Κυῶρου 1 8 58, 1, ἡ). 
Ὁ θΌΥΙρΘηΒ ΚΝ ΒΌΡΡΙ. 918 τἄμ᾽ 
ὀλωλόϑ' εὑρίσκων ἄγω. 
801-880 ἀτιθῦ 65 ΒΡ ΘΙ ΒοάΙΟῈ: 

Ιο ὰ. Ῥγογιθίμθυβ. 16 Ιοβαρθ 
Ὀου σὺ α16 ΡῬγοτηθίμθαβ- ϑαρο ἀΌΥΟΙ 
αἴθ Αὐβίατηχγηυσηρσ ἀ65 Ηθύακ]6β, (65 
Βοέγοίθυβ 465 Ῥγοτηθίμθαβ, σοι Ερ8- 
ῬΠοβ, ἄρῃ ϑομπθ (68 Ζριβ ἃ. ἀ6Γ 

Ιο (Ζὰ 1714). ῬΆΠΟΥ Ὀοτγοιίοῦ α88 
Αὐδίγοίθη ἀογ [ἴὸ ἴῃ ἔοι] 16 Υ Β6- 
φθμαπρ δαῦ ἀα5 Αὐξέγοίθῃ ἀ65 Ηδ- 
ΤΆΚΙ]68 τὰ Προμηϑεὺς λυόμενος ΝΟΥ. 
16 Ηϊηθίβαπρ δαΐ ἀθη συκύηη- 
σθῃ ΒΟΙΥΘΙΘΥ ΔΌΘΥ ὑγι τη α16 Ὀδβίθ 
γοερθίπάσῃσ τηῖῦ ἀογ ΗἨοβησηρ, νγ9]- 
6886 Ῥτγοιηθίῃθαβ δῃι βθὶη (Θ ΘΙ ΒΒ 
σοη ἀοΥ Ηοομζοῖῦ 468 Ζθαβ Κηϊρ[. 
16 τηϑύθυιθ!!θ Βϑαθαΐαμρ αἀθὺ [ο- 
ϑοθηθ πορὸ ἀαυῖη, ἀ84858 [0 818 ὰπ- 
ΒΟ ]αἱσ' γουβοϊσίο. ἀαΐυγιυῦ τὰ. 1ΏΥ6 
Βεμαπαϊπησ ὍΘΙ πΚ]ΔΥΘΥ ἃ. ΟὈΘΥ- 
ΠΒΟΒΠΙΟΠΟΥ Αὐξίαβδθπρ Ζθὰβ [πὶ 
ΒΟΒΠτητηβύθῃ 1Ἰοῃὖθ θυβομθίηθῃ 1 ιββῦ, 
Παγῶη πϑετῦ ἃ. οὐμθθὺ 8100} ἊδΥΓ᾿ 
16: ἀθηβομαοηθ Ττοζ ἀ685 Ρτο- 
τηθίμθιβ, ὈΪ6 510}: ΑἸΘΒΟΥ δὰ ΟΟΥ 
Ηδμθ ἀδὺ 1ιϑ᾽ἀθμβομαῖῦ ΠΪΏΥΘΊΒΒΘΙ 
1ϑι8ϑὺ ταἱῦ ΒΟ] μοι ΗΟΠΠ6 γΟΠ ΒΘΙΠΘΙῚ 
(ΘΙ τη ἶββ6 Ζὰ ΒΡΥΘΟΠΘΩ, α858 4885 
ἘΠΠΒΟ τ ιΐθη ἀ65 Ζθ 8 ΘΥΓΟ]Ρ ἢ ΤΉ 188. 
5ο ψιτὰ ἀον ὉθΌΘΥυρδηρΡ ΖΓ 
Κεοὐεβύσορβοεο θϑαὐμψμιοκο]. 
Ὁ ὈΥΙΡῈΠΒ τατ58 6 σ'ΘΟΡΥΘΡΒΙΒΟΠΘ 
Ἰημα]ῦ 416565 ΒΡ βοάϊοῃ ταϊῦ ΒΘ Π θη 
γΠ ἀθυθαγθη. πα τηϑγομθη θη 
Μι ποι αησθη ψῖ6 ΟΥ̓ [πᾶ] ΠΟΥ 
ἨθτδΚΊ685-θ 06 η6 ἴτη Προμηϑεὺς λυό- 
μενος (γ6]. απΐθῃ σὰ ἔἴγστα. 1 ἃ. 
ΠΠ) ἢ αἴθ ἀδηηα! σοι ΑὐμΘΠΘΥ 
ΘΙΆΘη ὈΘΒΟΒάοΥθη ΕΒ 61 σομαύμαῦθα, 

Τοῦον α16 Ἐπ βίθμαπρ ἀου [ο- ϑασθ 
γ6]. Εϊη]οϊδαηρ 5. 8. [Ιο ὑτιθὺ 5 
σϑμότηξθ Φαπσίταιθ. «αῇ (88, 614: 
ἄσχοῃ αἴθ Μᾶβκθ 80 ἀδτρθβέθ!]!). 
Ιῃ θη δ! ύθυθη Ὑ ΘΥΚθα ἀοΥ Καυμβῦ, 
Ῥθβομάθεβ ἀΟΥΓ ΑΒΘ ητΊ ΔΙ ΘΥ̓ΘΊ, ου- 
Βομϑιπῦ [ἴὸ ἴπ Κυμροβία!ῦ: δὰ ἀθιὰ 
ΤΏγΟμΘ α65 διην ΚἸ βομθη ΑΡΟ]]ο, 
δἴπθα Ὕθυκ ἅθβ Βα Πϑαθυβ Βἃ- 
ἔμ Κ]65 (ατα 01]. 60), νὰν Ηθγὰ 8η- 
σορυδομῦ ὈΠΟΚομα «πῇ ἴο “6]0}6 
Βόβου Καὶ ἰδ0᾽ (Ρασβ. 1Π18 8 7) 
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χειμαξόμενον; 
,’ 3 ΄ Ἁ 2 , 

τίνος ἀμπλακίας ποινὰς ὀλέεκει; 

σήμηνον ὅποι 
γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι. 

3 ψ' 
“2 δ. 

φι [ων φοι 

χρίει τις αὖ μὲ τὰν τάλαιναν οἶστρος, 
᾿»͵ » τε εἴδωλον ΔΑργου γηγένους, 

ἄλευ᾽ α δᾶ. 

πὰ δα ΘἸΠΘΥ δ θυ ΟΠ 6 ἢ 
(ΒΟ γυΖῆρ.σ 6 η) 86 ον Μῆη- 
ΟΠΘΙΘΥ Ν᾽ ΒΘηΒδυητ] ηρ (ηΥ. ὅ18; 
Ῥϑῃοῖκα, Ατροὸοβ Ῥαπορίθοβ Ταῦ, δ) 
βιύχὺ ΑΥ̓ΡῸΒ δῖ ἀδοὲ Βγάθ ἴὴ στϑα- 
ΠΙΟΠΘΥ βία! πτῦ θπθὰ ἀρ δῇ 
“οὐϊρσου Βυαβῦ, τοῦ αἰ θου τ 8.881 ἰδ η- 
σοὰ Βατίθ ἃ. Κορίμδδυθη ἃ. δδ} 
οἴπθη ἰδηρθη ϑίσιοκ ἴῃ ἀ6Γ Πιθομύθῃ, 
ΔΟΥΓ πὶ Ἃἃ16 ΗΟΥΠΘΥ οἰπθθ ΒΙΠ 65 
σον απᾶθῃ ἰδύ. ΘηΘΌΘη βού Ηρτ- 
Τ165, ΜΘΙΟΠΘΥ τηϊῦ ΟΟΥ ΤΠ] ΚΘ ἄρῃ 
ΒΌΓΟΚ πρῦθη ἀθη Ηδγμθιη ἔαβδβῦ, 
ταῦ ἀογ Πθομβύθῃ δΌΘΥ Ὡϑοὴ ἄθιη 
Βομσνοτίθ ἰαηρί, μπγθηα ον Ηππα 
4685 Ὑν ϑορύθυβ σου 1ῃπῇ βθῖπθη Κορῖ 
ἀτοῃθηα σθρθη 1Ππ| οὐ μθθῦ. ΤΌγοη 
ἄἀθηῃ Εϊμῆαθββ ἀοΥ Τταρσῦαϊθ ψαγβ 
1ο διοὴ ἴῃ ἄθη [Ἀππία γβύθ ρθη 
οἴῃθ σοῃῦγηϊθ Φυηρίταθ. 50. 6ζ- 
ΒΟμθίηῦ 816. Ζ. Β. δυΐ δἱπϑὺ σχοίῃ- 
Πρσαυσθη 858 ἀ65 ΒΟΥ ΠΟΥ ΜαβθατηΒ 
(Ῥαποΐκα ἃ. Ὁ. Ταῦ. 8). Αυοῃ αἷ6 
“ρύθομθπαθ Βυϑθιηβθ’ (υρὶ. ϑᾳρρίι. 
800 τέ οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ 
βοΐ; --- βοηλάτην μύωπα κινητή- 
ριον, ΠΗ Ἢ αθϑοτρ. Π1Π 1417 ουϊ ἔτι 
ΤῆΘῈ 8|5110 ΠΟΙ Δ ΗΠ) οδϑὺ, ΟΘβίγ ΠῚ 
ΟὝΔΙΪ νϑυΐθυθ νοοϑηΐθβ), ἀθυθη ΠΟΟῊ 
1η ἀοΥ Εγζϑ]αηρ Υ, θ10 ΕΥ̓ Π πη 
φοΒοΒιθὗ, τη πδβύθ 6] ἀ6 1 ΒΟ] ΒοΠΘ ἢ 
Τλαυβύθι ὰπρ ψΘΡΌΪΘΙθΘπ ἃ. ψαγὰθ 
ἀατοι α16. ὈΠΑΊΙΟ 6 Αὐῇδαββιιηρ νη 
οἶστρος ογϑοίχῦ: ἀΘΥ ἴῃ ΠΆΒΘΙΘῚ γοὺ- 
βϑθίζθμαθ ϑίδομθι σασὰθ 8415 Εο]ρο 
ΑοΥ ΒΥ θυ πηρ 8 θη ὑπο ΚΊβοῃ θη 
ΒΙΙΟΚ ἀ65 Αὐροὸβ σραθαζίοὺ (6017). --- 
Ὕγορσθὶ ἋοΥ. Ῥοβοπάργθη Ατὖὺ (65 
Ααΐ- πά ΑὈὐγοίθηβ αἀοὺ [ὸ μαῦ διο ἢ 
ὨΙΘΥ τι, 8177, ψῖ|6 οὔθ Ὅθιτα Δαυΐ- 
ὑγθίθῃ 465 ΟΒΟΥΒ, ἀδὺ ΟΠ αΒΡΙΘΙΘΥ, 
ποὺ ἀογ ΟἿΟΣ ἀϊθ6 θαι Απῇ- α. 
ΑὈίχοίθῃ δἰθθῦ Ῥϑύβοη σοὈχμαοῃ- 
ποθὴ Απορϑδίθ. 

508. χειμαξζόμενον ἴῃ ΕἸ ΠΟΠΙΟΙΘΥ 
Βεάθαϊαηρσ “ἀθη ΥΙπαᾷ ἃ. ὙΥ οἰΐου 
ϑιιθσοβούχί᾽, νρ], 15. (ΜΙθῃσγογθ Ετ- 
ΚΙΆΓΟΥ πϑριηθη ἀ85 οσῦ ἴῃ ἄθοι- 
ἰγρθηοθῦ Βοαθαΐαπρ' “νϑχδίθχη, οὐτι- 
οἰϑύατα", ψῖιθ 65 ορῃ, ΡὮ1, 1459 
Ἑρμαῖον ὄρος παρέπεμψεν ἐμοὶ 
στόνον ἀντίτυπον χειμαζομένῳ, 
Ευγ. Ηΐρρ. 815 ἄλλη δ᾽ ἐν τύχη 
χειμάζομαι, ΒΌΡΡΙ. 209 πόλις χειμα- 
σϑεῖσα ϑιοΐ, νρ9]. απΐθῃ 838, 048, 
1015). 
04. ποινὰς ᾿ἰδῦ ΑΡΡοΒΙδΟη. Ζιὶ 

ὀλέκει. ὍΘΥ ὕπίογρδηρ τὰ ΖῸΓ 
Βυδβ8β6 [γ ἄθῃ ΕὙθνοὶ. Κρ]. Αρ. 2334 
ἔτλα δ᾽ οὐν ϑυτὴρ γενέσϑαι ϑυγα- 
τρὺς γυναικοποίνων πολέμων ἀρω- 
γὰν καὶ προτέλεια ναῶν. Ὠ]6 56116- 
πΘΥΘ. γογϑιιββύθ ὰησ' Οἱ ΠΟΥ ΒΟ] ΟΠΘ ἢ 
Αρροϑβιύίοῃ (υρὶ. Κυᾶροσ ΤΠ 7, 
10, 6) ἰδῦ Βῖθυ ἀυτοῃ ἀ16 ΕὙΔΡΘ γϑυ- 
δη]αδβῦ. (Απάθσθ θο γδομίθῃ ποινὰς 
815. Αοο. ἀ65 ᾿ππϑύϑθῃ Ομ]θοΐβ, υὙϑρ]Ἱ. 
πηΐθα χὰ ὅ91.) ὀλέχω (ὀλέκομαι) 
1ϑὺ δῖ βρίβομθβ γοτί. Ἐδ' Ππαρῦ 
51:0} Ῥ6ὶ ἄθῃ ΤΥΔΡΊΚΟΥΗ ΠΟΘΙ ΞΟΡΆΈ, 
Απὖῦ. 1285 (ὀλέκεις), ΤΎΔΟΙ. 1018 
(ὠλεκόμαν). 

567. Ουοά ἀϊοὶξ αὖ, 1 5οϊΐ οὐ 
ΟΠ ΘΙ θηὔου βρθοϊαξουβ οοστίαξϊο- 
Ὥθτὴ 8 68, αα88 Θχύγα βοθῆδτη σθ- 
βίῳ βαρύ, ὑγωάποῖῦ (οι 12). 

ὅθ8. γηγενοῦς: ΒΌΡΡΙ. 805 ἄργον 
. παῖδα γῆς. -- ΥΟΙ] Βοιγθοκθα 

ἀρδου νοῦ 5ῖο Ιο σϊῦ ἄθιῃ ἨΗδΠξ- 
τὰ ἄλευ᾽ ἃ δᾶ: ϑΌρρ!]. 528, ϑορῦ. 
141 ἄλευσον, βαρύ. 86 ἐὼ ἐὼ ϑ'οὶ 
ϑεαί τ᾽ ὀρόμενον κακὸν ἀλεύσατε. 
δᾶ Μοκεῦιν νοῦ “ἂς -- Ζᾶς Ξε 
Ζεύς, νρ]. ἃ Ζήν ϑυρρ!. 162, βέθηῦ 
7θάοοι. τὰν 8418 Ὀ]οββα [ηὐθυ)θκύϊοι 
(Ξξ. ο αοὐξ!), πἰομῦ 418 Αηγαΐϊαηρ 
Ὧ65 Ὀοβδοηάθγθῃ Οοἰίθβ, νβρὶ. Εσπι. 
874 οἱοὶ δὰ, φεῦ. 
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τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 
΄ 2, , 

ὃ δὲ πορεύεται δόλιον ὄμμ᾽ ἔχων, 570. 

ὃν οὐδὲ κατϑανόντα γαῖα κεύϑει" 
ἀλλά με τὰν τάλαιναν 
ἐξ ἐνέρων περῶν κυναγεῖ πλανᾷ 
τε νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψαμμαν. 

(στροφή) 
ὑπὸ δὲ κηρύόπακτος ὀτοβεῖ δοναξ 

2 , 

ἄχξεξτας. 
ς [ ΄ 

ὑπνοδόταν νόμον. 570 

ἰὼ. πόποι. ποῖ μ᾽ ἄγουσιν {πλάναι 9 »] ν) 

τηλέπλανοι πλάναι; 
, , 3 3 ΄ » , 

τί ποτὲ μ΄. ὦ Κρονιὲε παῖ. τί ποτε 

5869. τὸν μυριωπὸν βούταν ΒΘ ΟΠ 
ἄθιι Ζυβομθηβαῦζθ, 818. ΟὉ ᾿ἅργον 
γηγενῆ; εἰσορῶσα, 15. ΟὉ οἰστροῦ- 
μαν γούϑαβροσδηρθη ψᾶγθ. Μ|Ι 
ἄδυτα Ἰούχξζογθη ἰϑϑῦ 510} γΘΥΡΊΘΙΘΠ ΘΗ 
Ἐπτ. Ηθο. 910 αἰδώς μ ἔχει ἐν 
τῷδε πότμῳ τυγχάνουσ᾽ ἵν᾽ εἶμι 
νῦν, ΤρΡΗ. Τ' 947 ἐλϑὼν δ᾽ ἐκεῖσε, 
πρῶτα μέν μ᾽ οὐδεὶς ξένων ἕκὼν 
ἐδέξατο, Ογο!. 880 δοραῖσι ϑηρῶν 
σῶμα περιβαλὼν ἐμὸν καὶ πῦρ ἀν- 
αίϑων χιόνος οὐδέν μοι μέλει, Το 
921 ὑπεξαντλῶν. . ἄρδει μξ, ἘΠΡΡ. 
22 τὰ πολλὰ δὲ πάλαι προκόψασ᾽, 
οὐ πόνου πολλοῦ μὲ δεῖ. Κτῦᾶρον [ 
8 ὅθ, 9, 4 ἃ. ΟὈΘη σὰ 201. -- μυρι- 
ὠπὸν βούταν: ΞϑΌΡΡΙ. 304 πανόπτην 
οἰοβούκωλον, ν5]. απΐθῃ 677. 

ὅ10. δόλιον ὄμμα οἴπθ Ῥᾷββεημαθ 
Βοζθίομπαπρ [γ ἀθπ ὑπο κΊβομ θη 
ΒΙΙΟΚ 465 πϑομβίβι] θη θη ἀθβρθηβίοβ, 
-- Π16 Ῥοοβιηῖθη βιπα ἀδ5 οἰσϑηῦύ- 
Πομθ Μδββ ἐΣ ἀ16 Μοποάϊθθι (ον 
Τταρσῦα]θ, 6 1006 θ᾽ ἀθηβομ 10 Π 6 
Ἐτγοσαηρ; Ζατα Απβάσιιοκ Ὀγϊησθη. 

ὅ11. κατϑανόντα: ΘΌΡΡΙ. ϑ0ῦ 
Ἄργον, τὸν Ἑρμῆς παῖδα γῆς κατ- 
ἔκτανε. 

12. ἀλλά με: ἂχ ἀ16 56116. 468 
ἘδΙ]αὐγβαΐζθβ ἐσ 16 πῆρ οἱ 
5ϑ᾽ υβίβι παΙσου ϑαῦ. 

618. ψάμμαν : ἀ΄656106 ΕΌτὰ ΠΟΟΝ 
Ασιβίορῃ. [,γΧ8. 1200 τᾶς ψάμμας, 
Βοτιοά, ΤΥ 181. 

ὅ14 ἔ, ὑπὸ --- ὀτοβεῖ: σὰ 120. 
ὕ6 0617 αἴθ ἘΠΠΒομΙθραησ Ὀϑαθαΐθῃ- 

ΔΈΒΟΗΥΤΟΒ, ῬΙοτηθίῃθι8. 

ΟΘΥΟΥ (ποῦ ΚυγΖου) ὙΥΟυοσ ζαὶ- 
Β6Π 6 ῬΥΒΡΟΒΙ ΠΟΙ ἃ. ἡ ΘΥ͂θαπη Κυῦρου 
Π 8 68, 48, 4 α. ἁαπΐθῃ Ζὰ 878. -- 
κηρόπακντος (“ ΔΟΒΒρΘΙΡ.7) δό- 
ναξ: ᾿ατ. [ῥΡ}. Τ΄. 1126 συρίξων ὁ 
κηροδέτας κάλαμος οὐρείου Πανός, 
ΤΉΘοοΥ, 1α, 128 ἔἐνϑ'᾽ ὠναξ καὶ 
τάνδε φέρ᾽ εὐπάκτοιο μελίπνουν ἐκ 
κηρῶ σύριγγα καλαν, ΘΡ. ΧΠῚ 4 κη- 
ροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος, Ονϊᾶ, 
Μοίαπι. 1 712 ἀΙβρδυ ΒΒ. ΟΔ]ΔΙΏ1Β 
ΘΟΙΠΡΑΡΊΠΘ ΟΟΥ̓́ΔΘ ΠΟΥ 56 1 ΠΟ ]8, 
γεῖρ, 0]. 1 82 Ῥδη ῬΥΙΠ1Ὲ8 οδ 18. 
ΤΠ058 ΟΟΥδ ΟΟΠΠΠΙΠΡΘΥΘ Ρ].715 [1η801- 
᾿ξ, [ῃ ὙΥΤΡΚΠΙΟΒΚοῖῦ {810 Ποὺ αἷ8 
ΕἸδίΘ 465 αὐλητής οἴη τ. Ὀθρ]οΙδοῦ 
αθη (ἀσγοἢ 416 βγορΡΒΊΒοη6 ΒΘ ΒΡου- 
50) ΟΠ Κἰθυ!ϑιθυ θη) ὑθβδηρ αθὺ 
Ιο. Ὀῖ΄ῖ6 νουπῃουρθῆθηαάθ Ῥαγθ ΔΘΥ 
1ο ἰϑῦ ᾿θοϊαίν (παρακαταλογή). -- 
ὑπνοδόταν νόμον : 416 ΘΙ ΒΟ] ΟΥπ 6 
6886 τηϑ]ῦὺ α16 Ἐχπάαδαηρ αι. Εἰτ- 
βΒοῃορίαπηρ ἀοΥ 10. 

ὅτ0. πλάναι, τηλέπλανοι πλάναι 
γ6]. ϑερῦ. 184 ἐπίλυσιν πόνων ἐπί- 
λυσιν δίδου, 1171 λύετε παρϑένων 
κλύετε πανδίκως χειροτόνους λιτᾶς, 

Αρ. 1466 τὰς πολλὰς τὰς πάνυ 
πολλάς. Ὅϊ6 ΒΔ πηρ Θ΄ η68 Ζαβαπι- 
τηθησοβοίχίθῃ Αα]θοῦννβ ἃτ8 αθιὴ 
Ῥοίγθῆθηάθη ϑαθβίωμθιν ἢπαθὺ 510 ἢ 
Ἀεὶ ΑΘΒΟΒΥ 8 ΠΟΘ δὅ8δὅ, Οδο. 81 
πάτερ αἰνόπατερ, Ἐϊατα. 690 πόλιν 
νεόπτολιν, ὈΘ6] ΘΟΡΠΟΚΙ6Β ΠΙσρΘη 8, 
61 ΕαΣΊΡΙ 68 ἄδρθσθα ὄϊίον (τυ- 
φλόπους πούς, τρίπους χαλκόπους, 
πόρον εὔπορον, κάματον εὐκάμα- 
τον ἃ, 8). 

0 
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ταῖσδ᾽ 
πημοσύναις. ἐἑὴ. 

οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν 
παράχοπον ὧδε τείρεις ; 

3.5: π᾿ ἢ ς - 2 
ἐνέξευξας εὐρὼν ἀἁμαρτοῦσαν ἐν 

580 

πυρί μὲ φλέξον ἢ χϑονὶ κάλυψον ἢ ποντίοις 
δάκεσι δὸς βορᾶν, 

μηδέ μοι φϑονήσῃς 
εὐγμάτων. ἄναξ. 

ἄδην μὲ πολύπλανοι πλάναι 
ἔχω μαϑεῖν ὅπα γεγυμνάκασιν. οὐδ᾽ 

πημονὰς ἀλύξω. 

80 

κλύεις φϑέγμα τᾶς βούκερω παρϑένου ; 

ΠΡ. πῶς δ᾽ οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης. 
τῆς ᾿Ιναχείας; ἣ Διὸς ϑάλπει κέαρ ὅ90 

ἔρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους 
Ἥρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζξεται. 

(ἀντιστροφή) 

1. 
εἰπέ μοι 

ἔτυμα προσϑροεῖς.. 

ὅ11 . ταῖσδ᾽ ἐνέξευξας ἐν πη- 
μοσύναις: 2Ζὰ 108, Ὑ8]. 1]. 2, 111 
Ζεύς μὲ μέγα Κρονίδης ὁ ἄτῃ ἐνέδησε 
βαρείῃ, ϑορᾷι. Ὁ. Ο. 620 γάμων ἐν- 
ἔδησεν ἄτᾳ. 

ὅ80 ἴ. οἰστρηλάτῳ δείματι: σὰ 
141. ---παράκοπον (νγΟη ἋΘΥ Μὕπσθ 
«ἀαμΘΌθη, [δ 5ο ἢ σαρτᾶρι᾽)): παρά- 
κοποι φρενῶν ἔπι, ΒΔΟΟΉ. 88. 
ὅ82. 6]. Βορῃ. 0. ᾿ὰ, 1410 ἔξω 

μέ που καλύψατ᾽ ἢ φονεύσατ᾽ ἢ 
ϑαλάσσιον ἐκρέψατε, Ἐν. ΘΌΡΡΙ. 
829 κατά μὲ πέδον γᾶς ἕλοι, διὰ 
δὲ ϑύελλα σπάσαι, πυρὸς τὲ φλογ- 
μὸς ὁ Διὸς ἐν κάρᾳ πέσοι. 

584. μοι φϑονήσῃς εὐγμάτων: 
γρ]. 626, 869, Εν. Ηδτο. 8388 οὐ 
φϑονῶ πέπλων, 1909 λέκτρων φϑο- 
νοῦσα Ζηνί. 

ὅ860. γεγυμνάκασιν: γΕ]. 592, Εαγ. 
ΗΒ8]. ὅ88 οὐδ᾽ ἀγύμναστον πλᾶνοις 
ἥξειν. 

΄ 3 τῷ ᾿ ᾿Ὶ , 9, 3 ΄ 

ποϑὲεν ἔἕμου συ πατρὸς Ὄνομ ἀρῤέσιςι 

τᾷ μογερᾷ; τίς ὧν, 

τίς ἄρα μ᾽, ὦ τάλας, τὰν ταλαίπωρον ὧδ᾽ 596 

ὕ88, τᾶς βούκερω παρϑένου ἰδὺ 
ἀν Νβηπαπηρ ἀ65 δἰσθῆθῃ ΝΆΙΩΘΗΒ 
(σα 2396) ἈΠΗΙ ΟΝ. 

ὅ89. οἰστροδινήτου: γρ]. ϑαρρ!. 
518 πολύπλαγκτον ἀϑλέίαν οἰστρο- 
δόνητον ἼΩΝ ΤΠ τῆς οἰστροδόνου 
βούς, θα, 22, ̓ 299 βόες ὡς ἀγελαῖαι, 
τὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἶστρος ἑφορμη- 
Δεὶς ἐδόνησεν. 

ὅ90. τὴς ἸΙναχείας: Ζὰ 164, Διὰ 
τοῦ τὸν πατέρα αὐτῆς ὀνομάσαι 
ἐνέφηνε τὸν μάντιν, ὡς καὶ παρ 
Ὁμήρῳ (θά. 11, 100) ὁ Τειρεσίας 
νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαΐέδιμ᾽ 
Ὀδυσσεῦ". ὅ808ο!. 

591. δρόμους γυμνάξεται: δ6γ- 
νγοιίουίου ἀθοσϑαοῆ ἀ65 Ασουβα ν85 
ἀ68 ἸπΠΘΓΘ ἢ ΟὈ]7 6 Κὺβ [ΞΞ γυμνάζειν 
τινὰ γυμνασίαν ὑπερμήκων ἰὰ 
μων), ΥΒ]. ϑορῃ. ΑἹ, 1101 τὰ σέ 
ἔπη κόλαξ᾽ ἐκείνους, Ο. Β. 840 ἔπη, 
ἃ νῦν σὺ τήνδ᾽ ἀτιμάξεις πόλιν, 
Κυῶρον Π 8 40, 7, 1. 
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ϑεόσυτόν τε νόσον ὠνομασας, 
ἃ μαραίνει μὲ χρίουσα κέντροις. ἰὼ 

, ΓΗ͂Ν ἡ 
φοιταλεοις . ξή. 

σκιρτημάτων δὲ νήστισιν αἰκίαις 600 
λαβρόσυτος ἦλϑον. 

Ἁ ΄ ν᾿ 2λ δὲ τίνες οἵ. ἐὴ. 
οἵ ἐγὼ μογοῦσιν; 

9 ἴω - 

ἀλλα μοι τορῶς 

τέχμηρον ὅ τι μ᾽ 

«ἄλλων» 
ἐπικότοισι μήδεσι δαμεῖσα. δυσδαιμόνων 

ἐπαμμένει 60 
παϑεῖν, τί μῆχαρ, ἢ τί φάρμακον νόσου" 
δεῖξον εἰ ἴπερ οἶσϑα" 

ϑρόει φράζε τᾷ δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 

ΠΡ. λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ χρήζεις μαϑεῖν., 
2 ᾽ Ψ 3. ἐν 3 3 3 ς - ΄ 

οὐκ ἐμπλέκων αἰνίγματ᾽, ἀλλ΄ ἁπλῷ λογῷ. 6010 

ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα. 
πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

1. ὦ κοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανεὶς. 
τλῆμον Προμηϑεῦ, τοῦ δίκην πάσχεις τάδε; 

590. ϑεόσυτον, 601 λαβρόσυτον: 
Ζὰ 116. 

899. φοιταλέος δῦ νοῃ ἀδγ Ρει- 
Β0π, σΘ Ομ αἴθ ΠΥ Καηρ οὐἐϑησί, 
δ ἀϊθ στ Κοηᾶθ Ὀὔυβδοηθ ἄρον. 
γερο Μ6 ἴῃ (ἀοοίμθ᾽ 5 Αὐβᾶσποκ 
ΟΠ ἀυγβίϊ 6 Υ Φαρα“. ὙρΊ. Αρ. 
198 πνοαὶ κακόσχολοι νήστιδες δυσ- 
ορμοι, βροτῶν ἄλαι ἃ. οὔδπ Ζὰ 11 
(ἀφεγγής). 

601. ἀλλων: τοῖς τῆς Ἥρας ΞΟΠ]. 
1ο βοπϑαυῦ 510} ἄθῃ Νϑιηθῃ ἀδν Οδύ- 
ἀϊα, Ἃ16 1ΠΓ 80 ν]6]ὶ [1,618 συρσοεῖρσί, 
ΔΕΙΒΖΌΒΡΥΘΟΙΘΗ; γ9]. υγ. Ηθο. 040 
κοινὸν δ᾽ ἐξ ἰδίας ἀνοίας κακὸν 
τὰ Σιμουντίδι, γᾷ ὀλέϑριον ἔμολε 
συμφορ ρά τ᾿ ἀπ᾽ ἄλλων (νοῦ ἅδῃ 
αγοὶ Ββεθουπάθη Οδύξιπηθη) ἃ. απύθῃ 
χὰ 618. 

004. τορῶς: Ῥουβ. 419 σημῆναν 
τορῶς. -- ἐπαμμένει: ϑρά. 807 οὗ 
σφιν κακῶν ὕψιστ᾽ ἐπαμμένει 
παϑεῖν. 

θ06. ὅ τι -- τί: νρ]. ϑορμῃ. 0. 
ΕΠῚὶ πύϑοιϑ᾽ » ὅ τι δρῶν ἢ τί φω- 
νῶν ῥυσαίμην, Ευγ. Ιορ 186 πῶς 
ἐκπεραίνεται, φράξε χώστις ἔσϑ' 

ὃ παῖς, Ιρῃ. Α. 696 γένους δὲ ποίου 
χὠπόϑεν, μαϑεῖν ϑέλω, ΡΙαῦ. αοτρ. 
448 οὐδεὶς ἠρώτα, ποία τις εἴη 
ἡ Τοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς καὶ ὅν- 
τινα δέοι καλεῖν τὸν Γοργίαν. 

608. ϑρόεξι, φράξε (ΘΙ μα νη ρΡΊ ΟΕ 
Ὀϊδ 6Ππ4): νρ. χὰ 56. --- τῷ παρϑένῳ: 
πϑαῆσ ἢμπάθη 5οῃ. Ὀθῖ Αθβοθυ]ὰΒ 
1 ΘηἐἰβέγοΡΗΙ ΟΠ θα αοβδμρθη 16 
σΊοιομθη ὟΝ ὅσου δῃ φΊθιοπου [6116 
ἀ685 Ψ  υύβ68. 

610. ὙΠΊ. ΘΌΡΡΙ. 404 αἶνιγμα- 
τῶδες τοὔπος" ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον, 
ἀπηὔθῃ 949. 

612. πυρὸς βροτοῖς δοτῆρα: {067 
ἄθῃ Παῦϊν ὈΘῚ αἀθπὶ Ῥθυβ ΟΠ ΘΠ. 
γΘΥθ 16 ϑαρδύαηςιν Κυᾶρου 1 8 48, 
12, ὅ α. δὰ 50]. -- Πογ Υ 6.8 ϑηΐς 
ΒΘΗτὸ ἀδὲ Ἰορτυϊπιθη (βαγ, Ζουβα}}Ὁ 
ἉΌΘΥ πἰοηῦ ἴπ 81 ΠᾺ] θη, σγ91] 
ἄογ ἈΡοβίτορῃ δοτῆρ᾽ δπρ τοἱὗ 
ὁρᾷς νοΥθιπαθύ, γρ]. 710 ἃ. Ζὰ 640, 

ό13. Ὀϊ6 ΕἸΩἸοιθαπς ἀν ὅΠ16Πο- 
τηγύμιθ θηὐῃδῦ 6 1] γουβ (Ὑϑὶ. 
Ζὰ 88) ΜΠΙ6 ΠΘΟΠΠΘΥΙ (622 [.) ΟΘΥ 
Ὁ ορουρσδηρ Ζὰ ΘΙ πθ ἢ ΘαΘη αθρθη- 
βίδπαρ. 

6 



84 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΠΡ. 

1Ω. 

ΠΡ. 

14. 

ΠΡ: 

1. 

ΠΡ. 

λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτεῖ" 

1. 

ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 
οὔκουν πόροις ἂν τήνδε δωρεὰν ἐμοί; 

πᾶν γὰρ ἂν πύϑοιό μου. 
σήμηνον ὅστις ἐν φαάραγγί σ᾽ ὥχμασε. : 
βούλευμα μὲν τὸ Ζῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. 
ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις ; 
τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσας μόνον. 

61 

6020 

καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 
-“ ΄ ᾽ - , ΄ 

δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

ΠΡ. 

Τῴ. 

ΠΡ. 

1. 

ΠΡ 

1Ιῴ. 

ΠΡ. 

μήτοι μὲ κρύψῃς τοῦϑ᾽ 

ΧΟ. μήπω γε" 

615. ἁρμοῖ (ἀρτέως Ἐφ σΌΙΝ ΠΆ ΘΓ 
ἨδγδοΙ 85. θ61 ᾿ὑπιβίαθ. χὰ 1]. 140, 
18 61π ΘΥΤΘΕΌΙΒΔΠΙΒΟΙ6Β Ὑγοτύ. - 
γ4]!. ΞΌΡΗ. ΑἹ, 187 τί μ᾽ αὖ τάλαι- 
ναν ἀρτίως πεπαυμένην κακῶν 
ἀτρύτων ἘΞ ἕδρας ἀνίστατε: Εαγ. 
ἔν, 8381 τί μ΄, ὦ ξέν᾽, ἄρτι πημάτων 
λελησμένην ὀρϑοῖς:; 

621. τοσοῦτον: διὰ τὸ μὴ ταυ- 
τολογῆσαι 3000), -- ἀρκῶ σαφηνί- 
σας: 5]. Κυῦρου 1 8 56, 8, 1. 

6025 ἢ. μή τοι: τοι ΠΟῚ δοποϊπμάθη- 
ἀδθ ταὐοηὶ, 564 φββθυθύδηαο ΠΟΥ- 
ἰὰπάοαιθ ᾿ηβουνὴῦ (Ηθγιβδηη), νϑ]. 
νὴ ΒΌΡΗ. Απῦ. ὅ44 μή τοι “κασιγνή- 

ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ ϑανεῖν, 
0, Ἴ 1401 μή, τοί μὲ πρὸς ϑεῶν 
σφώ γε .. μή Π ἀτιμάσητέ γξ, 
1489 μή τοί μ᾽ ὀδύρου. -- μεγαίρειν 
ἰϑὺ πῃ θρίβοῃβ ὙΥοσῦ. 

627. μὴ οὐ: ΒοΡ[. ΑἹ, ὅ40. τί 
δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν, 
Κυᾶρου 11 ὃ 67, 12, 4, νρΊ. 1056. --- 
γεγωνίσκειν, ἃϊ6 Ῥορἐβο πο Ῥυξββθη8- 
ἴουτα χὰ γέγωνα, Βπαρὺ 5100 Φθο 
Τῆπο. ΥἼΙ τ0. 

6028. ϑρᾶξαι: ταράξαι, λυπῆσαι 
Ἑὐριπίδμς Πειρίϑῳ ἨΘΒΥΟᾺ; Βεκκ. 
Απροα, ϑ62, 10 ἄϑρακτος" ἀτάρα- 
χος. καὶ τὸ συνεχύϑη ἐϑράχϑη 

τὸ μὴ μαϑεῖν σοι κρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 
ὅπερ μέλλω παϑεῖν. θ2ὅ 

ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 
τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσκειν τὸ πᾶν; 
φϑόνος μὲν οὐδείς, σὰς δ᾽ ὀκνῶ ϑρᾶξαι φρένας" 
μή μου προκήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυκύ. 
ἐπεὶ προϑυμεῖ, χρὴ λέγειν᾽ ἄκουε δή. 680 

μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε. 

“Σοφοκλῆς λέγει. Ἐαγ. ἈΒ68. 868 δέ- 
δοικα δ᾽ αὐτὸν καί τύέμου ϑράσσει 
φρένας. ὍϊΘ6 ὕθμμα!β δῦ ἀυγο α16 
γενκάγσαηρ πα απΐου ΕΠ πῆ πι85 ΟΘΥ 
ΤοΙσθηᾶθη αυϊᾶδ, ἴῃ α16 δδρίγαῦδ, 
ἀθουσοσδηρθη, ΜΙ ἴῃ ,»Φροέμιον 
(προοέμιον), φροῦδος (πρό --- οδος), 
φρουρὸς (πὐρδμρῦο) ΤΩΣ " 

029. μᾶσσον ὡς, μᾶσσον ἢ, Μῖθδ 
416 Ὀθβύθῃ ἀθαΐβομθη ΒΟΥ βύθ!] θυ 
Ταϑ ΠΟΤ] “16 βαθὺ “415᾽ πδΟΒ 
ἄθιη Οοτηρδγδιν ΘΘΡΥΔΌΘΗΘΕ ; ,Ε]. 
1. 4, 2171 μελάντερον ἠύτε πίσσα, 
Χομορμδλιοα Ῥ6ὶ Αὐμῃθηῃ. ΧΠ ὅ20 Α 
οὐ μείους ὥσπερ χίλιοι εἰς ἐπίπαν, 
Π1ΟΒ. Ὀ6Ὶ ϑ'ον. θὅ, 10 ,«τούτως γὰρ, 
ὡς ἑνί, μασσότερον οἵ πλεῦνες ὡς 
ϑεὼς ἢ ϑεῶν ἱδρύματα ὑποτρέχοντι 
καὶ ϑεραπεύοντι, [γ8. 1, 12 ἡγού- 
μενος μᾶλλον λέγεσϑαι ὥς μοι προσ- 
ἥκε, 8. 381 ἅπαντα. προϑυμότερον 
πεποίηκα ὡς ὑπὸ τῆς πόλεως ἠναγ- 
καξόμην, Ἰοοιποβίῃ. ὁ. Αὐϊβίορ:. 1 8 ὅ8 
τοῦτον οὐ τιμωρήσεσϑε, ἀλλὰ καὶ 
μειξόνων ἀξιώσαντες δωρεῶν ἀφή- 
σετε ὡς τοὺς εὐεργέτας. -- προχή- 
δου 5Ρ16]}ῦ αα΄' ἀθῃ Ναμηθῃ Προ- 
μηϑεῦυς 8. 

6080. ἐπεὶ προϑυμεῖ: ν9]. 786. 
6351. μήπω γε: 80 πιτὰ αἴθ Ἐπ- 
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τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον 
αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας" 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω πάρα. 

ἽΡ. σὸν ἔργον. ᾿ἸΙοῖ, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, θ8ὅ 
ἄλλως τε πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός. 
ὡς τἀποχλαῦσαι κἀποδύρασϑαι τύχας 
ἐνταῦϑ᾽, ὅπου μέλλοι τις οἴσεσθαι δάκρυ 
πρὸς τῶν χλυόντων,. ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

1. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί μὲ χρή, 640 
σαφεῖ δὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήξετε 

ΖΒ] αηρ σορ θη ΟΠ] ΘΒ] θη (ΘΓ 
Ιο ἴῃ ἀτοὶ Ῥαγίϊθθῃ σθρθθθῃ: ἄβθῃ 
ουβύθῃ Τ611] ουχϑ]ῦ Τὸ βϑὶ υϑῦ ἄθίη 
Ομοῦθ σὰ Οδίδι! θα, ἄθη χυγθιΐθῃ 
Ῥγοιηθίμθαβ αἀοΥ [ὸ Ζὰ (ἰθ 8]16Π, 1 
516 ΠΌΘΥ πτ Ζυκυηίς χα ὈΘΙ]ΘΏΥΘΗ, 
ἄθῃ ατιθίθη, α16. ὈΙΒΗΘΥΊσ θη [ΥΎΒ816 
ΟΟΥ ἴο, ΘΌΘη 8118 Ρσυουιθίηθαβ, Ὁ] 
Ιο γοῇ Β6ΙΠῸΥ Καμηηΐηββ ΟΟΥ Ζα- 
Καπίξ σὰ ὥβθουζθαρσθη. ΠΟΥ υγϑὶδθ 
ΤῊΘ1] ᾿ϑῦ ψΊΘΑΘΥ 1η Ζυγοὶ ΑὈΒομητξθ 
σούμοριϊθ: ἴῃ 61} ΘΙ μθη ΘΥάθη 416 
γγαπάρθγαηρθη ἴῃ Εατορῶ (100---741), 
ἴῃ ἄθη πάθη ἀ16 ἴῃ Αβίθῃ (πὰ 
ΑΥΚα) (86 --- 8728) σοβομη]αογέ: 
ἀἴθ856. ΖΘ. ΑΡβομηϊθ βηα ἀθγοῇ 
Θηθ δηαθυνγθιθρο Βοίγδομίπηρ σθ- 
ἐγσθῃηῦ, τ ϑγθμα αἀαγοῃ 140 ΗΕ, α16 
ΞΡρδθθθαηρ ἃ (16 ψοιΐοσ Ετ- 
ΖΒ ππρ' σοθοκὺ τῖγὰ. Αὑῇ ἀ1686 
Ὕγϑιβ μαῦ ἀδὺ Πιομΐου ἀατοῃ νου- 
Βοδιθᾶθηθ Μοὐινιθυπηρ ἃ. ἀΔἀΌΤΟΗ, 
(88. δ. στυιὐῦθ 5. νουϑιβοθ ΘΠ 6. Ἀπ᾿ 
Κὐπαϊραηρ 416 ρϑηπαηρ ΓΘ Ρ 6 οΥ- 
ΒΕ] ἃ. ουὐμδμὺ (γρ]. σὰ 288), ἅδῃ 
ϑιο Καπβυ]ου 80 σϑβία ἐθὺ. 
482 ἢ. νόσον: Υ5]. ὅ96 ἃ. φ“ὰ 249. 

νόσον ἃ. τὰς πολυφϑύρους τύχας 
βύθῃθῃ ἴθ ΒαρΖιθῃτηρ, “θΥΚαπαᾶθῃ, 
αἀαχοι 6] 0 η6 νου θυ Ὁ] θη ΒΟ Β1οΚ- 
5816 1ἢγ Τι61α τ. ἴἢγο Νοίῃ πρυύνου- 
Βογαΐθ σοσάθῃ ᾿βῦ᾽. 

6084. τὰ λοιπὰ ἄϑλων: νρ], 180, 
084, ϑορῃ. ῬΏ1). 34 τἀπίλοιπα τῶν 
λόγων. 

θ58. ὑπουργῆσαι χάριν “ὶθ χα- 
οίξεσϑαι χάριν, Υ5], Εαγ, ΑἸ, 842 
᾿δμήτω ὑπουργῆσαι χάριν, ΞΟΡΒ.. 
ἔγρτα. 818 ἀνϑυπουργῆσαι χάριν. 

6080, ἄλλως τε πάντως καὶ: νρ], 
ῬρΥβ. 688 ἐστὶ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον, 

ἄλλως τε πάντως χοΐ κατὰ χϑονὸς 
ϑεοὶ λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἡ μεϑ- 
ιέναι (τῦ οἴποπι Ηδαρίβαζβ), 
Εαχη. 726 ἄλλως τὲ πάντως χὥώτε 
δεόμενος τύχοι (ΤοΙαρογαϊβαῦζ οὐ οΥ 
ΟΟμαΠΠ]οπαἰβαῦσ οὐθὺ διορίσαι 
1δῦ ἀδ85 δου 1088 ὍΘΙ ἄλλως τε 
καί). -- κασιγνήταις πατρός: ΉΗ65. 
ΤΒθορ. 387 Τηϑὺς δ᾽ ᾿Ωχκεανῶῷ Πο- 
ταμοὺς τέκε δινήεντας. 
681. γϑ]. Ἑπτ. ἴτρτη. ὅ07 σχολὴ 

μὲν οὐχί, τῷ δὲ δυστυχοῦντί πως 
τερπνὸν τὸ λέξαι κἀποκλαύσασϑαι 
πάλιν. 

0358. μέλλοι: ἀοΥ Ορύεωνιν 61 ἀ6Γ. 
Ὀ]Οββθη  ουβύθι]απρ᾽, γ61]. ὅορ!. Αηΐ. 
6066 ὃν πόλις στήσειξ, τοῦδε χρὴ 
Ἀλύειν, Ὁ. Β., 814 ἄνδρα δ᾽ ὠφε- 
λεῖν, ἀφ᾽ ὧν ἔχοι τε καὶ δύναιτο, 
ἈΠ ας πόνος, 979 εἰκῇ κραάτι- 
στον ξῆν ὅπως δύναιτό τις» Το. 
Ε 120 ἀνδρῶν͵ γὰρ σωφρόνων μέν 
ἐστιν, εἶ μὴ ἰϑπολυτο ἡσυχάξειν. 
Κυᾶρου 1 8 84, 14 

689. ἀξίαν δε ἔχει Β. Ὁ. ἃ: 
ἀξέαν (Βυι 5.) τῆς τριβῆς ἐ ἔχει. ΥὙΡρῚ. 
Ἐὰν. Μρά. 1124 τί δ᾽ ἄξιόν μοι 
τῆσδε τυγχάνει φυγῆς: 

640. 2)᾽΄1ι6 6186, ψγϑίομθ ἄθυ σ6- 
νγ  Π]Π]Πθη Οἶβαῦ θηθθησθηα ἴῃ 
Ζ.ὸ1Ὶ δ] θη σου! ] θη, πα Ὀ6ὶ 
ΑΘβοΒΎ 8 πἰομῦ δῆ, ἃπὶ πϑπῆρ- 
βύθῃ (17) ἴῃ ἄθῃ Ῥθυβοῦι. 16 Ηδγίθ 
ὙΙΓα αὐτο} θἴμθιι Α Ὀϑαῦχ πᾶΟἢ οὐκ 
οἶδ᾽ ΒΘΙΩ]] Δ ΘΥΥ. --- - ἀπιστῆσαι: ΜΕ], 
ϑϑρῦ. 1080 ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ 
ἀναρχίαν πόλει, ϑορῃ. Απῦ. 381 
οὐ δὴ που σέ γι ἀπιστοῦσαν τοῖς 
βασιλείοισιν. ἄγουσι, νόμοις, ΕΓ. 
ΒΌΡΡΙ. 889 ἣν δ᾽ ἀπιστῶσ᾽, οἵδε 
δεύτεροι λόγοι. 
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πεύυσεσϑε᾿ καίτοι καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι 
ϑεόσσυτον χειμῶνα καὶ διαφϑορὰν 
μορφῆς ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 

αἰεὶ γὰρ ὄψεις 
ἐς παρϑενῶνας 

ἔννυχοι πωλεύμεναι 645 
τοὺς ἐμοὺς παφηγόρουν 

λείοισι μύϑοις᾽ ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον κόρη, 
τί παρϑενεύει δαρὸν ἐξόν σοι γάμου 
τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 
πρὸς σοῦ τέϑαλπται καὶ συναίρεσϑαι Κύπριν 50 
ϑέλει' σὺ δ᾽, ὦ παῖ, μἀπολακτίσῃς λέχος 
τὸ Ζηνός. ἀλλ᾽ ἔξελθε πρὸς “έρνης βαϑὺν 

λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τὲ πρὸς πατρὸς, 
ὡς ἂν τὸ ΖΔϊον ὄμμα λωφήσῃ πόϑου. 

τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι θδῦ 
συνειχόμην δύστηνος, ἔς τε δὴ πατρὶ 
ἔτλην γεγωνεῖν νυκτέφοιτα δείματα. 

θ42. καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι: “Δ ἢ 
αἴθ Ευχϑ]απρ' δῦ τηϊ ΒΟΏΤΩΘΥΖΠΟΙ 
ἃ. Ἰκοβίθὺ τὴν ΤῊγἤμ8π᾽, ν6}]. 197, 
Ἐὰν. Ηθο. 6819 νῦν τὲ γὰρ λέγων 
καχὰ τέγξω τόδ᾽ ὄμμα πρὸς ταφῳ 
Ὧ᾽ ὅτ᾽ ὥλλυτο, νεῖ. Αθη. 11 6 
ααὶ5 δ], ἴαμαο,. . ὑθπηρθτθὺ ἃ ἰὰ- 
ΟΥ̓ΠῚ]Β 

044. ΜΡ]. Ξ0ΡῈ. ΑἹ, 282 τές γάρ 
ποτ᾽ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ προσέπτατο: 
Ἐλπγ. ΑΙο. 4230 οὐκ ἄφνω κακὸν τόδε 
προσέπτατο. 

041. μέγ᾽ εὔδαιμον: γ9]. Χρῃ, 
Ογε. Κ 1, 28 μέγα εὐδαίμονας γε- 
νέσϑαι, ἘΌΡΡΙ. 141 σεμνὰς μέγα 
ματρός, Ὀ61 ΗοιποΥ ἃ. Ηεοβιοα μέγ 
ἔξοχος, μέγα νήπιος, Επὰτ. ΟΥ. 1691 
ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, απΐθη 1004, 
Κυΐρον ΠῚ 8 40, ὁ, 1. 

6048, ἐξόν σοι: ᾿416 Ἐποιιδίοα Ὁ11- 
ἀοῦ τηῖῦ ἀθπι γουμουρθῃθπάθῃ Ὑ  ουΐθ 
Ἰο] θαι παν οἷα Υουῦ, 80 αἰ 88 

ΠΕΙΗΝ Ηδτίθ ἴῃ ἀθὺ Ἰδηρθη 1 6818 
468 Πιπέξθη ΕἾ.ΒΒ65 Π1Θρῦ, Ζασηδ] ΠϑΟ 
ἅοΥ ἩΘΡ ΘΑ ΘΣΊΒ, ὙΒ}. σὰ 107. 

θ49 ἢ. ἱμέρου βέλει, ἔρωτι (801): 
χηϊδ απηροιθ γον Βοχίθμππρ βύθῃῦ 
τόξευμα ϑαΡρ]. 1008 καὶ παρϑένων 
χλιδαῖσιν δὐμόρφοις ἔπι πᾶς τις 
παρελϑὼν ὄμματος Δελκτήριον 
τόξευμ᾽ ἔπεμψεν ἱμέρου νικώμενος. 

-- τέϑαλπται βέλει: ν6]. ΒοΡ.ι. Απύ, 
1085 ἀφῆκα, καρδίας τοξεύ ατα βέ- 
βαια τῶν σὺ ϑαάλπος οὐχ ὑπεκδρα- 
εἰ (ϑαάλπος σπιὶτὰ βοσσοῇ! νὸπ ἄθια 
γταπα ἀον ΝΥ απαθ ἃ]58 δ γοπ θὲ 

Τηρταμπδὺ ἀθὺ [1606 τῖθ ὅ90 σοϑβαρί). 
--, συναίρεσϑ'αι Κύπριν: συνου- 
σιάσαι ὅ6}0]. 

051. 16 Κιαβὶβ γὸπ μὴ ἀ- δη- 
ἀοὺ 5160} Βὅπῆσ ((μο. 918, Ευμ. 
80 ἔ,, 694, 149, ΒΌΡΡΙ. 909). -- 
ἀπολακτίσῃς: ὡς ἀπὸ τῶν ἀλόγων 
ξώων. ὅ0801. Πδὺ ἄθῦθθ Αὐβάγποξ, 
ὉΠ Ὁ ὈΖΟΒΟ ΠΤ ΘΟΚΘΗ. 

θῦ2. βαϑὺν λειμῶνα: “Απ τηϊῦ 
ἰθέθι ατὐδβθ’ 81. Οα, 9, 184 μάλα 
κὲν βαϑὺ λήιον αἰεὶ «εἰς ὥρας 
ἀμῴεν, ἐπεὶ μάλα, πῖαρ ὑπ᾽ οὐδας, 
Π 9. 17 ὡς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυ- 
ὅζε βαϑὺ λήιον ἐλϑών, 9, 1581 Ἂν- 
ὅειαν βαϑύλειμον, Ἐὰν, Ηρ. 1188 
βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν. 

θὕ4. ὄμμα λωφήσῃ: γοὶ. 876 
(ὄμμα: ἴτι ΒΙΙΟΙς αἱ οῦ Βῖο 416 βθμη- 
Βαοηῦ Ζ ΘΙ ΘηΠΘΩ, Υ6]. ΞΌΡἢ. ΑἹ, 
140 πεφόβημαι πτηνηφὼς ὄμμα 
πελείας). 

067. Υ]. πο. δὅ23 ἔκ τ᾽ ὀνεὶ- 
ράτων καὶ νυκτιπλάγκτων δειμάτων 
πεπαλμένη. 
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) δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ κἀπὶ Ζωδώνης πυκνοὺς 

ϑεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάϑοι τί χρὴ 
δοῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα. [ μ] "4 μ 0 φ 000 

ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 

χρησμοὺς ἀσήμους δυσκρίτως Ῥ᾽ 

τέλος δ᾽ 

εἰρημένους. 
ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν ᾿Ινάχῳ 

σαφῶς ἐπισκήπτουσα καὶ μυϑουμένη 
ἔξω δόμων τε καὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμὲ θὁθ5 
, 3 -“ - ΓΟ, 3 ΄ ο΄, Ἔ 

ἄφετον ἀλᾶσθαι γῆς ἐπ᾿ ἐσχατοις οροις 
᾽ ν ’ ΙΝ 2 λ -" 

κε μὴ ϑελοι. πυρῶπον ἐκ Ζίος μολεῖν 

κεραυνὸν ὃς πᾶν ἐξαϊστώσοι γένος. 

τοιοῖσδε πεισϑεὶς “οξίου μαντεύμασιν 
ἐξήλασέν με κἀπέκλῃσε δωμάτων 

ἐπηνάγκαξέ νιν ἄκουσαν ἄκων ἀλλ᾽ 

θῦ8 ἢ. ἐπὶ “ωδώνης: “56η ἢο- 
ἀοηῃφῳ": ἐπὶ τοῦ σθη. Ὀ61 ἀθὺ Απ- 
σθθ6 ὉΒΡΘΙΝΕτου. Βιομίαπρ (" φαΐ 
Θὕνγαβ Ζ, Ὡϑοῇ οὔναβ Εἴη 7) ΟἰΘΥΒ 
Ῥοὶ ΗοΙΟΥ (γρῚ. 1]. 8, 68) ἃ. Ηογοαοῦ 
(νΡΊ. 11). ΜΙ ἀπδυθὺ 5'Ὁ. νρ]. Εγ, 
ΕἸ. 1848 στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿ἡϑηνῶν, ΤΠσο. 
1908 ὁποτέρωσε διακινδυνεύσει χω- 
ρήσας ἡ ἐπὶ τῆς Ολύνϑου ἢ ἐς τὴν 
Ποτίδαιαν, Κυᾶρου 1 8 68, 40, 8. --- 
ἐάλλειν ἰδ Θ΄ ΘΡΙΒΟΙΘΒ ὙγοΥὐ. 

6600. τέ δρῶντα ἢ λέγοντα Θἷπθ 
Ῥο]θοέθ αἰ θυβοῆθ ΚΡ Θ 218 18] ΠΡ: 
(νρ!]. 488 ΠΟΥ ΘΥΊΒΟΠ6 ἢ ἔπει ἡ ἔργῳ 
1, 1, 504), ὈΘβοπᾶθυβ ραββθῃα ΖΓ 
416 σον βθοπμαΐβο ΒΥ βίθ ]ὰπρ' εὐ 
ἄθπη ΟΥ̓Κ]; γνρ]. ὅόρῃ. Ο. Ἀ. 
ἐς τὰ Πυϑικὰ ἔπεμψα Φοίβου δεῖ: 
μαϑ', ὡς πύϑοιϑ'᾽᾽, ὅ τι δρῶν ἢ 
τί φωνῶν τήνδε ,ϑυσαίμην πόλιν. 
θαζα ΟΒο, 810 τέ σοι φάμενος ὴ 
τί ῥέξας, Ῥοτβ, 1714 μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ 
ἔργον, Ἔν. Ηρο. 312 μηδὲν ἐμπο- 
δὼν γένῃ λέγουσα μηδὲ δρῶσα. 
ῬΠοΘη. 818 τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ 
λέγων ἔπη. --- πράσσειν φίλα, ἦρα 
φέρειν, χαρίζεσθαι: πράσσειν ἀδΒ 
σου ΘΙ ΠΒδ]η6 Εν δρᾶν τ. λέγειν. 

6002. “ΘΥΠΟΠΥΓΩΟΥΤα ΘΟΔΟΘΡν Δ 10 
ΠῸΠ τη06ὁ0 Τὴ ᾿ἰρϑᾶχῃ 80 1]1οϑὺ ἃ τη- 
ὈΙσαϊδαύθτα οὐϑοι]οσατη δρθῦ αίατιθ 
οχασσογαῦ, βθα ϑὐϊδηη ὁ 0 Τὴ 1 Ο ὑπ Τὴ 
15 δ᾽ ΠΊΤΗ ΠΤ οβύθηαιθ’ (Βομα 2). 
γε]. ΠΦΟΒΠΟΥ ἐναργὴς . σαφῶς 
ἐπισκήπτουσα καὶ μυϑουμένη. 

6τ0 

6660. ἄφετον: Ὧθ6Γ 16 Αὐἱ]ὄβαπρ' 
σὰ 116. άφετος 5ίθῃῦ ΠΙΘΥ ἴῃ ἄθια 
ΞΙΠΠΘ, 1 ΜΨΘ]ΟΠΘΙΩ 68 γῸ θη Οἴ ΠΟΥ 
Θοξεμοῖς συγ πίθη ΤΉ Θγθη σοβασὺ 
ψγατγθ, ἀ16 ΤΥΘῚ 1πὶ ΤΙ 6] ΘΟ ΖΙΥ]ςΘ 
ΒοΥυταυγοϊ ἀθέθη., γΡ]. ΡΙαὐ. Ομ, 
119 Ὁ ἀφέτων ὄντων “ταύρων ἐν τῷ 
τοῦ Ποσειδῶνος ἱερῷ, ΡΙδΐ. Ρχγοῦ. 
820 Α αὐτοὶ περιιόντες νέμονται 
ὥσπερ ἄφετοι, αν. Ιοῃ 821 ὃ δ᾽ 
ἐν ϑιεοῦ δόμοισιν ἄφετος, ὡς λᾶϑοι, 
παιδεύεται. - ἀλᾶσϑαι: ἅνοι ἅδῃ 
ΟΟΠμΒΘΟυδ θη [ΠΠΠδν ΚΎΡΟΥ 1 δῦ, 
8, 20, Ὅμο. 489 ἄνες μοι πατέρ᾽ 
ἐποπτεῦσαι μάχην. 

007. πυρωπὸν μολεῖν κεραυνόν: 
Ζιι 8ὅ8. Μιῦ μολεῖν (ϑὐαὐῦ μολεῖσϑ' αι) 
νι οὔπθ Ηοκϑιομῦ δῇ ἀ16 Ζοιῦ 
416 ὅθ δ 510} ΒΘΥΨΟΥΘ ΘΟ ΘΕ, 
γ6]. Α6. 1062 οὐκ ἀναίνομαι ϑανεῖν 
- δεχομένοις λέγεις ϑανεῖν σὲ (πο 
465 Υουῦ 65 Αθροιβίμιιβ. ϑανεῖν ΠῸΥ 
νΙΘἀουμοΙῦ Ὑγ]Γα), ΒΟΡΒ. ΕἸ, 442 σχέ- 
ψαι γὰρ εἴ σοι προσφιλῶς αὐτῇ 
δοκεῖ γέρα τάδ᾽ οὖν τάφοισι δέξα- 
σθϑαν νέκυς. Κτυᾶρον 1 8 58, 1, 10 
π. 6, 9. ΠΟΘΙ οαὐμϑ]ῦ ΠΙΘΥ ἅδν Β6- 
Ἰα ἰνβαὺζ (5 βαθαττιπ (ἐκ Διὸς μο- 
λόντα κεραυνὸν ἐξαϊστώσειν γένος). 

6068, ἐξαϊστώσοι.: χὰ 151. 
611. ἄκουσαν ἄκων: σὰ 19. -- 

ἀλλ᾽ ἐπηνάγκαξε ὈοΖιθηῦ 510 ΠῸΓ 
φαΐ ἀθη ἴῃ ἄκων Πορθπάθη Οθαδη- 
Κρ, γ9]. Βυμη. 408 ἔφϑιϑ᾽ οὗτος 
οὐ καλῶς, μολὼν ἐς οἴκον᾽ ἀλλά νιν 
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Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 
εὐϑὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες διάστροφοι 
ἦσαν, κεραστὶς δ᾽. 
μύωπι χρισϑεῖσ᾽ 

ὡς ὁρᾶτ᾽, ὀξυστόμῳ 
ἐμμανεῖ σκιρτήματι. {ΠΡῚ 

ἧσσον πρὸς εὔποτόν τε Κερχνείας δέος 
“Δέφνης τε κρήνην᾽ βουκόλος δὲ γηγενὴς 
ἄκρατος ὀργὴν “4ργος ὡμάφτει. πυκνοῖς 

ὕσσοις δεδορχὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους. 

ἀπροσδόκητος δ᾽ αὐτὸν ἀφνίδιος μόρος 

κελαινόφρων ἐμὴ μήτηρ κατέκτα, 
Ἐὰν. ΒΆΟΟΘΙ. 1127 ἀπεσπάραξεν ὦμον 
οὐχ ὑπὸ σϑένους, ἀλλ᾽ ὁ ϑεὸς εὐ- 
μάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν" 

6012. 4ιὸς χαλινὸς: νϑ]. ἈΡρ. 188 
στόμιον μέγα Τροίας, 218 ἀνάγκης 
λέπαδνον. - πρὸς βίαν 5.0. ἃ. βίᾳ 
φρενῶν (τ ̓πηθύθτη ὙΥ 14 ϑυβυ 6 061). 

018. Τοῦ Πιομίθυ. μαὺ ΠΙΘῚ τη 6ἢ- 
ΥΟΥΘΒ. γῸὴ αἀθη] ὥρουρδησθη, Ὑγ88 
ΞΌΡΡΙ]. 291 Π᾿ ουχϑμ!ῦ ψῖγᾶ, 18 
βιὔβατηθ Τπηρίγωι Ὀθυιοηοῦ ππιν α16 
ἀιββούθη ΕΥΘΙΡΉ1556. πιά ψουβομνγοισὺ 
αἸθίππθύθη αὐΐπηαθ ΠΥ ΘΎΥ θυ ο] σπιηρ, 
ΘΙ 0 Π6 ὅ92 νοι ῬΓοιηθίμθυβ ΔηρΘ. 
αἀσυϊοὺ πογάθῃ βἰμᾶ. -- φρένες διά- 
στροφοι: ΘΌΡΒ. ΑἹ, 447 ὄμμα καὶ 
φρένες διάστροφοι. 

6714. ὀξυστόμῳ μύωπι: νρ]. σὰ 
ὅ61 ἃ. 5680]. ΑρΡο]Ιοη. Ἀποα. Ατρ.. 
" 120ῦ μύωψ εἶδος μυίας κατὰ τὸ 
ἔαρ γινόμενον, ἥτις ταῖς λαγόσι 
τῶν βοῶν ἐπικαϑεξομένη δάκνει 
αὐτὰς καὶ εἰς μανίαν ἄγει" ἀφ᾽ οὐ 

καὶ οἶστρος λέγεται (Υ5]. ΘΌΡΡΙ. 807 
βοηλάτην μύωπα κινητήριον - οἷ- 
στρον καλοῦσιν αὐτὸν οἵ Νείλου 
πέλας). Σώστρατος δὲ ἐν τῇ τε- 
τάρτῃ περὶ ξώων διαστέλλει τὸν 
μύωπα. τοῦ οἴστρου" ὁ μὲν γὰρ 
μύωψ ἐκ τῶν ξύλων ἀπογεννᾶται, 
ὁ δὲ οἶστρος ἐκ τῶν ἐν τοῖς ποτα- 
οἷς ἐπιπλεόντων σκωρίων. ΡΙΙΏ. 

τῇ Ν, ΧΙ 28, 84, 100 Ρίππεθ ἴῃ- 
560 15 οππηϊ θυ 5116. ΒΟΙΒΒΌΥΘ, ΠῈ}}1} 
οὐδ, ΠΪΒῚ ΒΟΟΥΡΙΟΏΙ; ᾿ το ααο- 
τατα ααἸαβαδηη δου ]θαΒ ἴῃ ΟΥ̓ υὖ 
8,5110, Βῖν6 ἰδηατη 101 ρῥ]δοοῦ, 

676. εὔποτον: ΥΡ]. 812. 26 νϑ- 
τῖσοῦ Ναίριηρ 616 Ουίθομθη βοπϑὺ 
2ΖὰῈ ὈΘΒΟΒΥΘΙθΘμαου ῬΟΘϑῖθ ὨδΌΘΗ, 
τη 850 Π]Θ 1 ρου γαβοηῦ τπὴ8 616 ἀῃ- 
ουβομρ ομ6 Ε]16 ἴσον Τιομέίου- 
ΒΡΥΔΘΟΠΘ, ὍΘΏΠ 516 ἄθῃ ὥὅθρϑῃ (685 

680 

ΠΙΘββθηάθῃ ὙΥ Ἀββθὺβ ἀδυβίθ!]θη. Μία 
18 ουβύδιαηῦ Ζὰ ΒΘ θη, ψ16 ΒΟΥΡΤΑ 16’ 
516. 416 ΕἸΡΘμβομαίῥθα ἀΘββ6 θη οἵ- 
Τουβομῦ ἃ. 1ῃ ΜΘ] μου {[Πτηΐϑηρθ 516 
α16 Οδνξββου πσοῖδ θα  ρθπον Πιϑη- 
ἀοΥ Ὥ80ἢ Τ᾽ ΘΙ ροΥαῦαν, (ἀΘΒοβτη8ο ΚΕ, 
Βαγθθ α. α οι, βου 8 ΠΘ ἢ ΠΝ 
Εϊηῆυ856 δα ῇ ἀ6ῃ τη ΗΒ Β]Π]ΙΟμθη Κῦτ- 
ῬΘΥ Ὀθῖτη ΤΎΙΏΚΘη τι. Βα θη πη οἷη- 
Ὁ 61 νΘΥΡΊ ΟΠ 6η Πα θΘη.. (ΠΣ. Οαγἔϊαβ 
ΟΥΙΘΟΠΊΒομ6 ()11611- απ ΒγαΠΠΘΗ- 
ἸΠΒΟΒΥ 6). -- Κερχνείας ῥέος: 
Κέρχνη κρήνη ᾿ἄργους ὅ6Π01. ΝΘοι 
Ῥααβ. 1124, 1 Ἰὰρ' ἀθγ ΟΥὐὺ Κεγχρεαΐέ 
(416 1ἅπρϑυθ Νδιηθηβίουτα) δι ἄθσα 
γ8ρθ νοῃ Αὐρὸβ Ὥϑοἢ Τϑρθα. Νιομῦ 
θυ σῸπ αθῃηβθΊ θη, ἴῃ ἀον ΝΕΠΘ 
ἃον Κῦβίθ, σὰν ἀοὺ Βαϊηρίβθθ σοι 
ΠΘυ μηδ, ὙΘΙΟΒΘΙ ἃ ἀθπὶ Μγίμοβ ἀ65 
ἨδγδκΙ68 θϑκαπμηῦ ἰδέ. ΥΩ]. Ῥαυβ. 
180,06. “6γ Βουρσυΐοκθηῃ Ῥοῃύηοβ 
ΒΟΒΙΘΌΣ βίο 80 πᾶθθ δῃη 88 Μϑδὺ 
ΥΟΥ, ἄδ85 [ὯΣ α16 βϑίπθιῃ ΕἾ1588 δηὺς- 
αὐ] πάθῃ ον ββου Κοὶπ Βδπιμ 
ΤᾺΘὮΥ δύ, πὶ 6 ΕἸ αββύμ8} σὰ Ὀ1]- 
ἄθη. ὃ θηὐῤβίθεὐ 8 ἀἴθβθῃ Θ6]- 
θη ΑΘΥ ᾿Θσ ΒΟ μ6. ΒΌΤΊΡΓ. --- ΠΘυμ, 
Βϑιρϑῦ ψὯΓ ΠῚ6 οἷη βὑβα θβοῃ Ὀ6- 
σομηΐου Οὐ; ἀοσ Νδ 6 ὈΘΖθίομπθῦ 
Θδηὔνϑαου α16 Ηφαρίαπθ]16 οὐθὺ θα 
566 οὔδυ ἀϊθ σϑπζθ Ὁἱδυροσομᾶ᾽ (ΕἸ. 
Οαγίϊαβ ῬΘΙΟΡομ 68 11 ᾿, 366, 8571). 

618. ἄκρατος, ἰπδοπηρθταΐαβ, ᾿ιἱομῦ 
σϑι!!αογῦ’ ψ|6 ἀ6Υ ἀπροιηϊβοῃῦθ 
Ὑγ οἴῃ. 

680. ὅ'δῃν ραβϑθπᾷ 1βϑὺ ὅπ ἢ ΒΙΘΥ 
ἀον Ιομύον αἴθ μᾶμουθ ΑηρΡᾺ6 
465. γογρδηρθβ (ζαῃς ὅ11) 6] ϑοιΐα. 
ἀπροσδόκητος τ, ἀφνέδιος γουθαῃ- 
ἀθη στῖθ Τπυο. ΠΠ 61 δουλοῖ γὰρ 
φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἄπροσ- 
δόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ 
ξυμβαῖνον. ὈϊΘ Βογμι ἀφνίδιος ἰϑὺ 
σοι ἄφνω φοριαρὺ, ΤΠοῦου αἴθ Ααΐ- 
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τοῦ ζὴν ἀπεστέρησεν. οἰστροπλὴξ δ᾽ ἐγὼ 
μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 

΄ ᾿ , 9 Ὁ : 3 Ε ᾽ . χὰ 

κλύεις τὰ πραχϑέντ ᾿ εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὁ τι 

λοιπὸν πόνων. σήμαινε" μηδέ μ᾽ οἰκτίσας 
ξυνϑαλπε μύϑοις ψευδέσιν νόσημα γὰρ δῦ 
αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους. 

“ Ε »Μ ἧς ἶχα 

ΧΟ. ἔα ἔα. ἄπεχε. φεῦ 
ΚΩ 2 ξ ς᾽ » ᾽ 

οὔποτ (ωὡδ΄», οὐποτ ηὔχουν ξένους 
μολεῖσθϑαι λόγους ἐς ἀκοὰν ἐμάν, 
οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα καὶ δύσοιστα 690 
πήματα λύματα δείματα κέν- 
τρῷ ψύχειν ψυχὰν ἀμφάπει. 
ἰὼ ἰὼ μοῖρα μοῖρα. 
πέφρικ᾽ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν 

Ἰόβυμρ σὰ 2. 16 Οἶβαν ᾿ἰδὺ πομῦ 
ΒΘΟἢ ἀπροσδόκητος δ᾽, ΒΟΠΘΥΠ ΠΒΟῊ 
αὐτὸν ΘΗ ΖΙΙΠΘΏΤΊΘΗ. 

681. οἰστροπλήξ: 5ορ!μ. ΕἸ, ὅ τῆς 
οἰστροπλῆγος ἄλσος ᾿Ινάχου κόρης. 
οἰστροπλὴξ μάστιγι Ρεβδὺῦ ὉΠῚ 80 
ὌΘΒΒΘΥ ΖΙΒΘΙΠΠΘΗ, ὃἃ|18 80 αἹ6 
Θ΄ 6ῖ5561 ϑ δομβὶ μαΐίο (δα 691). 

082. γῆν πρὸ γῆς: ΑὐἸδίορ!, ΑΘΠ. 
28ὅ διώπειν γῆν πρὸ γῆς. γῆν πρὸ 
γῆς ἀπιέναι, ἴτω χαιρέτω γὴν πρὸ 
γῆς ὅποι βούλοιτο, φεύγω γῆν πρὸ 
γῆς ἴῃ Θ[6|16η, Ὑγ0]0Π6 νοη 1485 
(που διαξαένειν, ἴτω α. πρὸ γῆς) 
δησοίθηνῦ πθγάρῃ, Το. Αἰθοχ. 40 
γῆν πρὸ γης ἐλαύνεσϑαι ὡς ἀσεβῆ, 
Οἷο. δὰ Αὐῦ, ΧΙ 10 πᾶθο οὐ 8118, 
ἔδθιυθ ποὴ Ῥοββαμι; θαι γῆν πρὸ 
γῆς οοσῖίο. θη Αὐδάτθοξκθ (πρὸ) 
Ἰορὺ ἀ1686108 Ν᾽ ουβίθ!]ὰπρ' σὰ ἀγαπᾶ 
τῖθ ἀοΥ Πδάθηβατῦ ἀμείβεσϑαι τό- 
πον. 

6084. Τοῦ 56010]. νϑυρ]θιοηὺ αἱ6 
ὙΥ οὐΐθ 468 ΤΘἸθτηδο} Οα. 8, 96 μηδέ 
τί μ᾽ αἰδόμενος͵ μειλίσσεο, μηδ᾽ 
ἐλεαίρων, ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον. 

θ8ὅ. νόσημα αἴσχιστον: Υ9]. 1009 
Ἐπ Ἐπε: ΟἹ. ..10 ἀκόλαστον ἔσχε 
γλῶσσαν, αἰσχίστην νόσον. 

686. ΜΕ]. 11. 9, 912 ἐχϑρὸς γάρ 
μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Δίδαο πύλῃσιν, ὅς 
7 ἕτερον μὲν κευϑῃ ἐνὶ φρεσίν, 
ἄλλο δὲ εἴπῃ. --- συνϑέτους λόγους, 
οομηροβῖία, ἀἸούα, Ὀ61 Αἰ. 

688, ηὔχουν: ν5]. 888, Αρ. 5806 

᾿Ιοῦς. 696 

οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν ᾿Δργείᾳ 
χϑονὶ ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου 
τάφου μέρος, ΒΌΡΡΙ. 829 τίς ηὔχει 
τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν κέλσειν ἐς 
Ἴλ6γος, ΕΣ. ΗΕΙ. 1019 οὐκ ἄν ποτ᾽ 
ηὔχουν οὔτε σ᾽ οὐϑ᾽ ἡμᾶς λαϑ'εῖν 
Μενέλαον, ΗΘΥ80]. 951 οὐ γάρ ποτ᾽ 
ηὔχει χεῖρας ἵξεσθαι σέϑεν. 

691 ἔ. πήματα λύματα δείματα: 
ἀοΥ ΟἸθΙομκἰδηρ ἴῃ ἄθη Επαπηρθα 
ἄον Ὑγοτνίθ ἰϑῦ βῦθηβο σον 0 πτῖ8 
ΠΘΟΒΠΘΡ ἀ16 ΑἸΠογαύίοη. ψύχειν 
ψυχάν, ν6]. 480, 969, Εαγ, Οὐ. 1802 
φονεύξτξ, καΐίνετε, 11 τε -- ἀμ- 
φάπει κέντρῳ: γ9]. Ασ. 042 διπλῇ 
μάστιγι τὴν Γἄρης φιλεῖ, εν Ττοῖὸ- 
βύδομ βὶ (χὰ 823) παέβ ζυσϑὶ κέντρα: 
ΞΌΡ᾿. Ὁ. Π. 809 διπλοῖς κέντροισι, 
ἔγριη. 187 μάσϑ'λητα ,δέγονον. -- 
Ὑγοσθη ἀογὺ ὙΥἸγΚαπρ' ψύχειν (ἀυτοῖ- 
ΒΟΒΘΆΘΤΗ, ΠΘΟΠΠΘΥ πέφρικα, ΡΙ[ααί. 
Ῥρϑυᾷ. 1216 τηϊμὶ .. 16... ὁ0Υ Ρου- 
{τσ δ οΙΠ) π. σὰ ἄθτη ΘπΖθη ΟΕ]. 
Βυτη. 188 ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνει- 
ράτων μολὸν ἔτυψεν δίκαν δι- 
φρηλάτου μεσολαβεῖ κέντρῳ 
υπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν. πάρεστι 
μαστίκτορος δαμίου βαρὺ τὸ περί- 
βαρυ κρύος ἔχειν. --- ΒεΙ ἄθτα 
1ηῆη. ῬΥδ65. ψύχειν (πΠ8 0} μολεῖσϑ' αι) 
δὲ 810}: ἀοὺ ἀθάδῃκοθ δὴ ἄἀθῃ δρθη- 
ὈΠΟΚ Ομ ΘπΖυβίδμα ρο!δοπα σϑιηδομῦ, 

09ῦΌ. πρᾶξιν, τὸ πεπραγέναι: 
ΞΌΡ. ΤγΆΘΗ. 161 τὴν αὑτοῦ σπο- 
πῶν πρᾶξιν, 298 ἀνδρὸς εὐτυχῆ 
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ΠΡ. πρῷ γε στενάξεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ" 
ἐπίσχες ἔς τ᾽ ἂν καὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑης. 

ΧΟ. λέγ᾽, ἐκδίδασκε" τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκὺ 

τὸ λοιπὸν ἄλγος προυξεπίστασϑαι τορῶς. 

ΠΡ. 

τὸν ἀμφ᾽ 

τὴν πρίν γε χφείαν ἠνύυσασϑ' 
κούφως" “μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ 

ἐμοῦ πάρα 700 

ἐχρηξετε 
ἑαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης᾽ 

τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαϑ᾽, οἷα χρὴ πάϑη 

τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νεάνιδα. 

συ τ΄. ἸΙνάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ὡς ἂν τέρματ᾽ ϑυμῷ βάλ᾽. 

70 Ὁ 

ἐχμάϑῃς ὁδοῦ. 

- ᾿Ὶ 3 3 ς , Ν 3 ᾿Ὶ 

πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 

στρέψασα σαυτὴν στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας" 
Σκύϑας δ᾽ ἀφίξει νομάδας. οἱ πλεκτὰς στέγας 

κλύουσα πρᾶξιν τήνδε, Αἱ. 190 ἥκει 
ἔρων. Δἴαντος ἡμῖν πρᾶξιν ἣν 

ἤλγησ᾽ ἐγώ. 
θ696. πρῴ, τηδίυγθ, “ὙΟΥ (ΘΓ 

Ζεϊ᾽: ΞΌΡΗ. ΤΥ. 680 δέδοικα 
γὰρ μὴ, πρὼ λέγοις ἂν τὸν πόϑον 
τὸν ἐξ ἐμοῦ, πρὶν εἰδέναι τἀκεῖϑεν 
εἰ ποϑούμεϑα, Ρ]αύ. Ῥαγιη. 135 Ὁ 
πρῷ γὰρ, πρὶν γυμνασϑῆναι, ὁρέξε- 
σϑαι ἐπιχειρεῖς καλόν τε τί καὶ 
δέώκαιον καὶ ἀγαϑιόν' 

098. λέγ᾽, ἐκδίδασκε: γ5]. 608 ἃ. 
Ζὰ ὅθ. 

100. ἐμοῦ πάρα κούφως, Ὑ81 
65 ΘΓ [ο ΟὈ]αρ (635) ἀθῃ ὙΥ̓αμΒ0 ἢ 
σὰ ΘΥ 16. 

101. Υ]. 682 ἢ, 
102. τὸν . ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἀϑλον 

ἃ. 1. ἀμφ᾽ ἑαυτῆς τὸν ἑαυτῆς ἀϑ- 
λον ἐξηγουμένης. [)1656 ΕΠ ΜΓ ΚαΏρΡ' 
465 Ρυβαικαῖβ ὡαΐ ἀ16 αὐιθαενθ 
Βοβὑϊπασαπηρ 468 ΘῈ 7] κὺβ οαϑν ΟὉ- 
26 Κίβ 1ϑὺ Ὀ61 ἄθῃ Ῥγξροβιθίομθη ἐξ, 
ἀπό ἃ. παρά Ὀδβοπάθοηβ πϑπῆρ᾽ πὰ 
συγ] 10} (Υ6]. Αρ. ὅ88 κῆρυξ 
“Δχαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ Ὑ716 
ὃς πῆρυξ εἶ ᾿Δχαιῶν τῶν ἀπὸ στρα- 
τοῦ, ΟἼο. ὅ07, Κυϊίρου 1 8 50, 8, 10), 
Κοιηχαῦ 8ΌΘΓΥ ἅΠ0} θδὶ ἀπάθτθη Ρυδ.- 
Ῥοβιξομθη νοῦ. ΥΆ], Ζ. Β, εὐσεβεῖν 
τὰ πρὸς ϑεούς Β0ΡΒ. ΡὮΏ1]. 144!|, 

106. ϑυμῷ βαλε: γ9]. ἀδὰ8 Βο- 
ἸΉΘΙΒΟΠΘ σὺ δ΄ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο 
σῇσι (ἀλᾶθγ8. Οα. 1, 200 ὡς ἐνὶ ϑὺυ- 

ὦ ἀϑανατοι βάλλουσι): Ζὰ ἀθηὶ 
αὐὶν βαρύ. 1048 γώραν τήνδε κιν- 

δύνῳ βαλεῖν, ϑορῇῃ. ΡΒ] 67 λύπην 
πᾶσιν ᾿Δργείοις βαλεῖς, Ἐπατ. ῬΒΟΘΗ. 
168ὅ σκότον ὄμμασι σοῖσι βαλών. 

108. στρέψασα (πἴομῦ Ὀ]ο85 τρέ- 
ψασαὶ), ὍὙ61] [0 Β10ῃ νοῃ Ῥτοτηθίμθιβ 
ΔῸ σὰν ϑεϊδθ πψϑπαθί, --- στεῖχε γύας 
ΥΒ]. 857, ϑϑρύ. 400 κλίμακος προσ- 
αμβάσεις στείχει, ἴα Ῥήοβῶ πορεύξ- 
σϑαι πεδίον ἃ. αρὶ]., Κυῦᾶσου 1] 
8. 40, 7, 2. -- 16 ξοΙσθπᾶβ σθο- 
σΥΔΡΒΙΒΟΗ6 Ῥατβίθ]απρς 85 Δ ΕΥ- 
μοιῦ ἃ. Ὀιομύπαρ σθιμβομῦ, Ὀθυαμῦ 
δα ἀπ βθϊπητηξθη πα ὈΠΒΙΘΗΘΓΘΙ 
ΝΔΟΒΥΙομύθη ἀπ Ἐγχδμ]θησθη αρθὺ 
Κουῇθαΐθ, θ]οπθ ἄθη Ἠδπαᾶθὶ σοπ 
ἄθῃ μθ]]θηΐβοηθη ΟΟ]ΟμΪθη. 8:11 
ΒΟ ΥΖθη ΜΘΟΥΘ ἴῃ 416 πογα! ]ομ θη 
αασθηάθῃ πηὐουῃ!θιίθη. Ευϑὺ Ηθτο- 
ἀοῦ Ὀγδομίθ θη ασιθομθη ὈΘβα πη π- 
θυ πι. ζινθυϑβϑισοσθ Καπαθ ΤἰΌΘΥ 
Ταπὰ α. ΠΘαΐθ πόνο νοῦ Ῥοπίαβ, 

109. γε]. Ηου. Θά. 12, 89 Σίει- 
ρῆνας μὲν πρῶτον ἀφέξεαι. -- - Σκύ- 
ὅ ας “νομάδας: ΗΙΡροου. ἂθ δῦγθ 98 
νομάδες δὲ καλεῦνται, ὅτι οὐκ ἔστι 
σφι οἰκήματα, ἀλλ᾽ ἐν ἁμάξησι οἰ- 
κεῦσι" αἵ δὲ ἀμαξαΐ εἰσι αἵ μὲν 
ἐλάχισται τετράκυκλοι, αἵ δὲ ἐξά- 
κυκλοι" αὕται δὲ πίλοισι περιπε- 
φραγμέναιν" εἰσὶ δὲ καὶ τετεχνα- 
σμέναι ὥσπερ οἰκήματα, τὰ “μὲν 
διπλᾷ, τὰ δὲ τριπλᾷ᾽ ταῦτα δὲ καὶ 
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πεδάρσιοι ναΐίουσ᾽ ἐπ᾽ εὐκύκλοις ὄχοις. 710 
ἑκηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι" 
οἷς μὴ πελάζειν. ἀλλὰ γυϊ᾽ ἁλιστόνοις 
χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐκπερᾶν χϑόνα. 
λαιὰᾶς δὲ χειρὸς οἵ σιδηροτέχτονες 

οἰκοῦσι Χάλυβες, οὗς φυλάξασϑαί σε χρή. Τιῦ 
ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοι ἕένοις. 
ἥξεις δ᾽ Ὑβρίστην ποταμὸν οὐ ψευδώνυμον, 

στεγνὰ πρὸς ὕδωρ καὶ πρὸς χιόνα 
καὶ πρὸς τὰ πνεύματα, ΗρδβΙοα 6] 
ϑύγαθο .Ῥ. 3202 γλακτοφάγων εἰς 
γαῖαν ἀπήναις οἰκί᾽ ἐχόντων, ΗΘ6- 
τοῦ, ΙΝ 46 τοῖσι γὰρ μήτε ἄστεα 
μήτε τείχεα ἦ ἐκτισμένα, ἀλλὰ φε- 
φέοικοι ἐόντες πάντες ξἕωσι ἵπποτο- 
ξόται, ξώοντες μὴ ἀπ᾽ ἀρότου, ἀλλ᾽ 
ἅπο κτηνέων, οἰκήματά τέ σφι ῇ 
ἐπὶ ξευγέων, κῶς οὐκ ἂν εἴησαν 
οὗτοι ἄμαχοί τε καὶ ἄποροι προσ- 
μέσγειν: ΝΆΘΙ Ἡδτγοαοῦ ΠΥ 19 ψοΒη- 
ἴθη ἃ168586 βογίμθη δῖη Οδγοϊη11- 
ΒΟΙΠΘΩ Μεθυθύξβθη (τοαΐθῃ ΜΘθ:θ᾽): 
τὸ δὲ πρὸς ἠῶ τῶν γεωργῶν τοῦυ- 
των Σκυϑέων (απι ΒοΥΥΒΕΠΘΠ88), 
διαβάντι τὸν Παντικάπην ποταμόν, 
νομάδες ἤδη Σκύϑαι νέμονται, οὔτε 
τι σπείροντες οὐδὲν οὔτε ἀροῦντες. 
ΑΡΘΥ ουβϑὺ Ηθγοαοῦ μδῦ 1ἴῃγϑ ὑνοβη- 
Β10Ζ8 50 Ὀθβύϊιμτητηῦ: ΑΘβομγ 5 ἀθπκύ 
510}: ἀἸΘΒΘΙ 6 ἴτὰ ΝΌΓΑΘμ Π8Π8 8Π 
Οοθδπ, γ8}. ϑῖγαθο μΡ. 492 τὸ πρῶ- 
τον μέρος͵ ἐκ τῶν πρὸς ἄρκτον με- 
ρῶν καὶ τὸν ιΩκεανὸν Σκυϑῶν τινες 
νομάδες καὶ ἁμάξοικοι, Ῥ]Ίη. Η. Ν, 
ὙΙ 20, ὅ8 ᾿πῃδὈ 108. 01}18. ρυϊπιδ ΡΔΥ8 
8 Βογ μῖοο ῬΤΟΙΜΠ ΟΥΟ ΟὉ ἨΪΨΘ6Β, 
Ῥτοχίσηδ, ᾿ποι]ΐθ, βαθυῖα σθη τη. 
ΑΠΕΒΥΟΡΟΡΠΕΡῚ δογύμπδθ ᾿πϑιἀθηΐ Πμα- 
ΤΗΘ ΗΒ ΘΟΥ̓ΘΟΥΟΙ5 νϑβοθηΐθθ; ἰᾷ60 
Ταχῦα, γαβύδθ ΒΟ ΠΡ 168. 

ἥπ: πελάζειν - ἐχπερᾶν: νβ]. 
Εππι. 1001 τὸ μὲν ἀτηρὸν “χώρας 
κατέχειν, τὸ δὲ κερδαλέον πέμπειν, 
Κτᾶρου 1 8 δύ, 1, ὅ ἃ. ΠΗ 8 δῦ, ι, ὃ. 

118. χρίμπτουσᾶ ΥΟΥ͂ δ: Ζὰ 1028. 
ῥαχία: πυρέως δὲ πᾶς ὁ πετρώδης 
αἰγιαλὸς ῥαχία καλεῖται Βΐ. Μ. Ρ. 
102, 81. ΥΕ]. ΟΒΟΘΙΊΙ, ἔτ, 2 Ρ. ὕ61 Ν. 
γῆς ὀστοῖσιν (ἃ. 1. λέϑοις) ἐγχριμ- 
φϑεὶς πόδα. 

114, ἘΒπύνθαοΥ βἰπα Ζ]Βοῃθη 118 
Ὁ, 114 ἌοΥβθ ἀυβρθίμ! !] θη, ἴῃ ἀθηθη 
Θἷπθ σϑιΐοσθ αθρομα σϑηδηηῦ ὙΔΥ, 

Θ]ῸΠ6 ΙΟ, τ ]ΘάΘΥ ΤΟΥ γοπ ΟΟΘ8} 
5100); δα θυ μθηα, δα 8 ΟΠ 6 ῃ 801] (Υρ]. 
αηΐθῃ ἀπίρυ ἀθη Βυαοηβύϊοκθηῃ 68 
Προμ. λυόμενος ὩΓ. ΙΧ) Οὐδ᾽ ἀ6Γ 
ΠΙΘΒΙΘΙ Μ011 416 Ὑογβίθι!απρ ουὺ- 
ΘΟΚΘη, ἀ888 ἴο, ΠϑΟ Πα θη 5186 ἰδ πρ᾽3 
ἅον Κιβίβ 4658 Ὀθθᾶπβ ἂἃπ ἀθῃ ποὸ- 
τη 8 ΒΟ 6 δουίμθη σου ΥΘ Κοια- 
τη θη, 416 ΟΠ ΌΘΥ 11ΠῈΚ85 Π16ρ6ῃ 18.588, 
ΕἾ80 ΖΦ ΊΒΟΉΘη 76 Π6} δογύμθη τι. ἅθῃ 
ΟΒΑΙγ θοσπ Ἰαπ οι σίβ σοσθη 5ὅ- 
ἄθῃ ϑηάΘΥθ, Ὀ18 516 8δη ἄἀθῃ ΕἾτι88 
Ἡγνθυιβίθβ σθκοιητηθη ἄἀθββθη [ΠἔδῚ 
Θη ϑηρ σὰπὶ Καυκαβαβ σθίϑηρθ, γ7ὸ 
αἀον Ηγθυῖβίθβ θη βρυϊη ρθη 501] (720). 
- 6065 ἄθῃ Οδπμθῦ. λαιᾶς (ἀριστε- 
ρᾶς) χειρὸς τι. ἃ. Κυῶρον ΠῚ 8 40, 
1,8 ἃ. Θ'ομπθιθστη- ΝΌΟΚ σὰ ΠΝ 
ΕἾ. 900. 

τιὅ. Ι͂π ππβϑύθη ϑίϊοκθ ἢπαθύ 
Β10ηὴ οἷπ ΤΥΎΙΟΥΘΟΩΥΒ ἴπὶ ΖΜ ΘΙΐΘη 
ΕΒ56 ὨῸΓ ὨΙΟΥ͂, Υ9]. ζὰ 2. 818 
ἘΠ ΘΙ] ιῦ ἀ65 ϑίοθθ ἀπὰ 
αἸ6. ΘΎΟΒΒΘ Ζ88] ἀθὺ ΕἸΡΘΠΏΔΠΊΘῊ 
γ ΡΥ ] ββίθῃ 1ῃ αἾθβθὺ ΘΟ ἢ] ἀθγ ηρ' 
ΖΒ] ΘΙ Πθσθ Α αἰ Παρ 818 1η 8 Π- 
ἄθγθη ΓΏΘΙΙΘη. ἀ168565 ϑύϊοκοβ (117, 
120, 121, 122, 129. 150.. 155. 188, 
198. 796, 808, 809, 811, 840, 847, 
849, 851, 869). - χάλυβες: ΓΟ 
Ἰὰ8 ππητηῦ ἀ16 Ὑ ΟΠ ηδιδσθ ἀν ΟΒ8- 
ἸγΌθυ, στ  ]οηὴθ. βοηβδὺ 5116} γῸΠῚ 
ΒΟ νγυΖθ Νίθουθ ΔηρσΘΡΘ θη ΨΜ6Γ- 
θη (Ηρθτοῦ, 1 28, ϑίγαρο ρ. 678), 
1πὴ που ΠΟ θη ον μίθη 8, Ὑ761] ΟΥ̓ 
ἐ ΟΒΔΙγ θοῚ 818 δουθμθη Ῥδἐγδομὐοῦ 
Παρ τα: 128 χάλυβος Σικυϑῶν ἀποικος) 

1ῃγ 1ᾶηὰ ἔτ σΊθιο. Βδ]Ὁ ταϊῦ 
ἐτὸ Οααροηά, 818 ΘΙΟΠΘΥ ΟΘΥ ἀε ν 
Ἐμίβομθ ΒΈΔ}1 κᾶπη (ν6]. 801) -- 
ὙΥΙΚΠΙΟΒΚοΙῦ πγᾶγ αἴ68 616 ΡΡΝΡΑ Ὅν 
468 ὕταμι. 

117. Ὑβρίστην ποταμόν: 6 Σ 
Ξ680]. Ὀθιηθυκῦ: τὸν ᾿Δράξην, παρὰ 
τὸ ἀράσσειν καὶ ἠχεῖν τὰ κύματα 
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ὃν μὴ περάσῃς. οὐ γὰρ εὔβατος περᾶν. 
πρὶν ἂν πρὸς αὐτόν Καύκασον μόλῃς. ὀρῶν 
Α 
ὕψιστον, 

-, 3 » 

κροτάφων ἀπ᾽ αὐτῶν. 

ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος 

χορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 
βῆναι κέλευϑον, ἔνϑ᾽ ᾿Δμαζόνων στρατὸν 
ἥξεις στυγάνορ᾽, αἱ Θεμίσκυραν ποτε 
κατοικιοῦσιν ἀμφὶ Θερμώδονϑ'. 
τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γνάϑος 
ἐχϑρόξενος ναύταισι. μητρυιὰ νεῶν᾽ 

αὐτοῦ. Ὠϊ6 εαἰΐθῃ ΕἸΥΚΙΕΤΘΥ, 6 ]0}6 
ὑβριστὴν Ἰᾶδθῃ, τηθηΐθῃ αἴβο, ΟΥ̓ 
ΤΙΘΗδου μ8 06 πίθου ἄθαι το κβιομίβ- 
Ἰοβθη ἰσγοτηθ᾽ ἀθῇ ἀγᾶχϑβ νϑυβύϑῃ- 
θη θσθη ἀοΥ ΑὈ]οϊξαπρ' 465 Νὰ- 
ΤΏΘη8 γοὰ ἀράσσειν (ΥΡ1. Εἰδίαϊῃ. 
Ζᾷ Τίοηγβ. Ρατῖθρ. 789 τοῦ δὲ 
“ασσαγετιχοῦ τούτου ᾿Δράξου μέ- 
ὠνηται καὶ Αἰσχύλος καὶ ἀρέσκεται 
καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ ἀράσσειν 
χαλεῖσϑαι αὐτόν). ὍσθοΥ ἅτ γοΥ- 
βίθΠὰηρ 465 ΑΘβομγ]ὰβ σὰ 114. 

118. εὔβατος περᾶν: δὰ 1θ6. 
719. «πρὸς αὐτὸν Καύκασον ἔνϑα 

ποταμὸς ἐχφυσᾷ μένος ἃ. 1. πρὸς 
αὐτὸν τὸν τοῦ Καυκάσου τόπον 
ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσὰ μένος “Ὀ6- 
ΨΟΥ ἄὰ ΖῸῈΓΥ Ο06116 βορδὺ δαΐ ἀοΥ 
Ἡδμθ 468 Καυκαβὺβ σοϊδηρσὺ Ὀϊδὺ᾽: 
αὐτὸν σομοτγὺ ἀθ τὰ ΒΙΠΏΘ 8 ΘΒ 
2ὰ ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μέ- 
νος ἃ. βοὑφξὺ 416 Ω068116 ἄθπι σγοὶξο- 
Υρὴ [86 ἀ685 ΕἾ 5868 θηΐσθσθῃ. 
ῬοΥ Ῥιομίθυ βομοιπῦ 510}: α16 Τιᾶρ6 
465 Καυκαβιβ 5 ἀδβί!οη σοῦ ἀθιὴ 
σἰαπαοτὺ 465 Ῥγοτηθίμθιαβ τι. τνῖθ 85 
ἄθπι [ο]σθηάθη πουνοσσθῃῦ, πδτα- 
ΠΟ γοπὶ ἈΒΟΜΒΟΠΘα τ. ΒΟΗΜΆΤΖΘΗ 
Μρϑϑῦθ σϑαδομῦ Ζὰ ΒαΌΘη. 

122 ἴ, ὑπερβάλλουσαν (πὶομὺ 
ὑπερβαλοῦσαν), 61} ἀ16 ΕΙομὔαπρ' 
ΒΟΠΟΠ 11 Ὁ θγβίθιρ θη ΘΟ ΟΏΠΘη 
ὙγΘΥ 6. 50]]. --- ᾿Δμαξόνων: ὙΡῚ. 410. 

724, Θεμίσκυραν -- ἀμφὶ Θερ- 
μώδοντα: ὈϊΪ6 ὅασο Κοηπῦ αἴθ Ηβι- 
τηϑῦ 46. Ασηϑζοηθη {Π61}]5 ἃ πὶ ΕἾ 1586 
Τμδυτηοάοη ὈΘΒΟμάθυ8 18 α6γ ὅ' δασὺ 
ΤΏ ΘΙ ἸΒ Κυγδ (ϑέγαθο Ρ. 806 τὴν δὲ 
Θεμέσκυραν καὶ τὰ περὶ τὸν Θερ- 
μώδοντα πεδία καὶ τὰ ὑπερκείμενα 
ὄρη ἅπαντα ᾿“μαξόνων καλοῦσι καί 
φασιν ἐξελαϑήναι αὐτὰς ἐνϑὲέν δε) 
{6118 τὰ ϑ'ου πθη]μθ ἅτ ἀβον- 

720 

ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 

ἵνα 725 

ΒΟΏθῃ Μρϑου ὑπ δ Ταπηδῖβ, ΠῚ6 
ουβίθσθ νεπάπηρ ἀδϑὺ ϑδρβ ἰδϑὺ βϑιὺ 
ΗοΙΘΥ αἴθ σον ΠΟ Πθτθ ἀπα Ὀ6- 
Κοπηΐθγθ. Επηθηη ὟΝ ΙἀΘΥΒΡΥ ΘΒ ταῦ 
17 απέρϑῃῦ θὲ Πιομύου ἀυτοι αἷθ 
ΑΠΠΒΗΠ8. οἰ μοΥ βρβίθσθη Αὐβυδῃ- 
ἀογαηρσ., Ὁτηρθκϑησὺ Κοσσηθη Ηθτοά. 
ΙΝ 110 αἴ6Θ Απηδζοθθῃ σνομὶ ΤΠΘΥ- 
τηοάοῃ 8 ἀἃ5 Αβοσβομηθ Μθογ. -- 
Ζα στυγάνορα ΥΒ]. ΒΌΡΡΙ. 287 καὶ 
τὰς ἀνάνδρους κρεοβόρους τ΄ ᾿ἅμα- 
ξόνας. 

τοῦ. ἵνα --- Σαλμυδησσία γνάϑος 
σιρὺ πἰομὺ οἴη ϑμθυθ Βαβι πηγή ηρ' 
Ζὰ Θερμώδοντα, Βοπάθγτῃ Ζὰ ἀ6ζ' 
σϑθζθη Αηραθ6 ἀοΥὺ ΟΠ μβιῦσθ δ ὺ 
ΑΙΘΖΟΠΘΗ, ἘΠῚ ΠΠΘῊ Θἷπ6 σγϑιξθυθ 
ΑὐΒάθμπαμῃρ ὈθΙξα!θρθη, (τὰ ἄἀθῃ 
ΤΠθυτηοάοη 015 ἀδῃϊη, το), νι] θ᾽ομὲ 
ἴῃ ΕδοκΚβίομῦ δὰ ΠΗ 8, 181 οἵ δὰ 
τότ᾽ ἐστφίεῦο τὰ παρ᾽ ὄχϑας. ΖΣαγ- 
γαρίοιο : ἤματι τῷ ὅτε τ ἤλϑον 
Δμαξόνες ἀντιάνειραι ἃ. Οοπ6 Β6- 
φομύπηρ οὐδΥ Κοηηΐῃϊ88β ἀοΥ Ὀθαάθα- 
ἰθπάθῃ Ἐπ ξθσπαμῃρ; ἀθηη δ ταγ- 
ἅ85805 ᾿δὺ πᾶ 0} Βύγαθο Ρ. 819 ἔρημος 
αἰγιαλὸς καὶ λιϑώδης, ἀλίμενος, 
ἀναπεπταμένος πολὺς πρὸς τοὺς 
βορέας σταδίων ὅσον ἑπτακοσίων 
ἔχρι Κυανέων τὸ μῆκος (νοι ΑΘΓ 

ἽΣΤΕΣ ΤΉ 85 ὈΪ5 σασα ΤΥ ΚΙ- 
ΒΟΠΘῺ ΒΟΒΡΟΙΊΒ). ΨΕῚ: ΟΡ. Απΐ. 
966 παρὰ δὲ πυανέων σπιλάδων 
διδύμας ἁλὸς ἀκταὶ Βοσπόριαι ἰδ 
ὁ Θρηχῶν Σαλμυδησσός, ΧΘΒΟΡΗ. 
ΑὐδΌ. ὙΠ ὅ, 12 Σαλμυδησσὸν, 
ἔνϑα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλέου- 
σῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ 
ἐκπίπτουσι" τέναγος γάρ ἐστιν ἐπὶ 
παμπολὺ τῆς ϑιαλάττης. 
ΠΡ: μητρυιὰ: γ6]. Η68. Ὁ. Ὁ. 

820 ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, 
ἄλλοτε μήτηρ. 
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αὗταί σ᾽ ὁδηγήσουσι καὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 
ἰσθμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 

Κιμμερικὸν ἥξεις, ὃν ϑρασυσπλάγχνως σε χρὴ 730 
λιποῦσαν αὐλῶν᾽ ἐκπερᾶν Μεαιωτικόν᾽ 
ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰσαεὶ λόγος μέγας 
τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ 

λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον 
ἀρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ 

κεκλήσεται. 
ἤπειρον ἥξεις ᾿᾽4σιάδ᾽. 

ἐπώνυμος 

730 
ς - »" ’ 3 ν 4 ᾽ [ -Ἥ 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ' ὁμῶς 
βίαιος εἶναι; τῇδε γὰρ ϑνητῇ ϑεὸς 
χφήξων μιγῆναι τάσδ᾽ 
πικροῦ δ᾽ 

μνηστῆρος. 

ἐπέρριψεν πλάνας. 
ἔκυρσας, ὦ κόρη, τῶν σῶν γάμων 
οὺς γὰρ νῦν ἀκήκοας λόγους, 7140 

εἶναι δόκει σοὶ μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. μη ΘΟΟΙμ 

1ῳ. 

ἽΡ. 

4 ᾿ ἰῶ μοί μοι. ιοι. ΧΟ. ἐὴ ἐή. 
σὺ δ᾽ αὐ κέκραγας κἀναμυχϑίζει" τί που 

δράσεις ; ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνῃ κακά; 

ΧΟ. ἡ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς; 

128. μάλ᾽ ἀσμένως: στυγάνορες 
ἀστεργάνορα (898). 

129. λίμνης (Μαιώτιδος) ἀυτοῃ 
ἀὰ5 ἴοϊσθπαθ σϑθηδαθυ Ὀθβυϊπιμπιῦ 
γ8]. 864. 

1380. Κιμμερικόν: ΟΘΥ ΘΙΏΖΙρ8 
Ταἰκύγ 8 ἴτπὴ ουβϑίθη ΕἶἾαβ86, (δὺ 1ἢ 
ὈΠΒΘΙΌΤῚ Οὐ ο6 νου Κοιητηῦ Ὑρ]. Ζιι 
18. --- ΘΙ. ὃν λιποῦσαν χρή σε 
ἐκπερᾶν αὐλῶνα Παιωτικόν. 

181. αὐλῶνα (οἸσθηί!οῃ “ ΤΏΏΔ]- 
πα) γο Μθθῦθ δ} ϑορῆ. 
γ80. 100 ποντίας αὐλῶνας. ΗΙΘΥ 

1δῦ ον ϑυπα 465 Βοβρουιβ σϑιηθίηῦ 
(ἰοῦ αδ8 ΑΒούβομθ Μβϑι Ββ6] 08). 

152. λόγος μέγας: 58}. ΞΌΡΒ. ΑἹ. 
220 ἀγγελίαν .., τὰν ὁ “μέγας μῦϑος 
(τηλοῦ Ἰαΐθ 56 }}0618) ἀέξει. 

138. Βόσπορος: ἀἷ6 ΕἰγτηΟ]ορσίθ 
βοὸς πόρος (τῆς σῆς πορείας) Ὀ6- 
Βὑϊτηγηῦθ 1ῃ ἰοὺ ϑαρθ σατη 161] 416 
Βιοπύαπρ᾽ ἀΘΥ συ θυ 1ο. [η ὙΥγ1- 
ΠΟΗΚοΙῦ ττἂῦ 2. Β. ἀοὺ ΤἬγϑοίβοῃθ 
ΒΟΒΡΟΥΒ, ὙΜΘΙΟΠΘΥ γουΖαρϑυ θἶΒ8 
ΒΘΊποαι Νϑτηθη ἄθγῃ [6 υρδηρ αδΥ 
Το νϑυδηκθη 50}106, 80} ἀον αδέθιη 
Ἑκάτη Φωσφόρος [αἰ] 6 ΚΈΙβ οι Βοσ- 
πόρος), ΘΙΟΠ6 ἀοτῦ γϑυθῃσγὺ στυγαο, 
Ῥοπδμηΐ. 

745 

134. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον: 
αϑὺ ΚΙΤητηΘυΊ50Π6 ΒΟΒροσιιβ σα] 815 
ΟΎθηΖθ νορ Βασορῶ τι. Αβῖθη, υὙρ]. 
190. Α|16 ὈΙΒΗΘΥ σϑαθηηΐθη Ομ οἷ. 
Κοιΐθῃ σγθυάθῃ 818 Ζὰ Ευγορῶ ρσ6- 
πον Ὀρύγδομίοὺ (ν 61. σὰ 681). 

185. ἀρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ: ἄρα συγου- 
ΒΙΟΒΌΠΟἢ. ἐν ἄρ᾽ οὐ (ν]6 -Πθ αν 
ΠΟΠΠΘ): ΥγΡΊ. ΘΟΡΒ. 0. Ἐν, 822 ἀρ᾽ 
ἔφυν κακός, ἀρ᾽ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος, 
Ὁ. Ὁ. τῦϑ8 ἀρ᾽ ἄϑλιον τοὔνειδος 
ὠνείδισ᾽ εἰς σὲ κἀμὲ καὶ τὸ πᾶν 
γένος; 180 ἄρ᾽ ἂν ματαίου τῆσδ᾽ 
ἂν ἡδονῆς τύχοις ; Κυῦρου 1 8 69:9. 

1806. ὁμῶς, ὁμοίως: Βπμπη. δδτ 
δυσοδοπαίπαλα δερκομένοισι καὶ 
δυσομμάτοις ὁμῶς, 09 τό τ᾽ ἦμαρ 
καὶ κατ εὐφρόνην ὁμῶς, 1]. 1, 309 
ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε 
κηδομένη τε. 

141. ἐν προοιμίοις εἶναι “ὶθ ἔν 
τισιν ἀριϑμεῖσϑαι “πὰ ἀθι προὸ 
ΒΘ ΠΟΥθη, ἃ]5 προοέμεα σΘ] 6}. Ι 
Ἐδοὶ 486 εὖ νῦν τόδ᾽ ἴσϑι μήδές 5 
μεσοῦν κακόν, Ἐπτ. Μοά. 60 ἐν 
ἀρχῇ πῆμα κοὐδέπω μεσοῖ. με μον 
αἴθ Αρμᾶγϑδβ Κυίΐρου 11 8 14, 9, 

142. αὖ: 696. 
τ40. τῇδε σομοτί χὰ λοιπόν. 



94 ΑἸΙΣΧΥΛΟΥῪ 

ΠΡ. 

1Ω. τί δῆτ᾽ 
ἔρριψ᾽ 

δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύυης. 

ἐμοὶ ξῆν κέρδος. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει 
ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας, 

[κ ’ ’ 2 ΄ ’ 

ὁπῶς πέδοι σκήψασα τῶν πᾶαντῶν πονῶν 

ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ ϑανεῖν 
ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς. 

ὙΠΡ. ἦ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις, 
ὅτῳ ϑανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον᾽ 
αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή᾽ 

- 3 3 ,’ 3 ᾿ ’΄ 

νῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον 700 

μόχϑων. πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος. 
1ῳ. 

ὙΠ. 

1. 

ΠΡ. 

1. 

ΠΡ. 

ἢ γάρ ποτ᾽ 
ἥδοι᾽ 

1406. ΥρΊ. ϑερύ. τῦ8ϑ κακῶν δ΄ 
ὥσπερ ϑάλασσα κῦμ᾽ ἄγει" τὸ μὲν 
πίτνον, ἄλλο δ᾽ , ἀείρει τρίχαλον 
κτέ., ϑΌΡΡΙ. 410 ἄτης ἄβυσσον πέ- 
λαγος .. ἐσβέβηκα κοὐδαμοῦ λιμὴν 
κακῶν. 

141. γε]. ΕπΥ. Μρα. 146 τί δέ 
μοι ξῆν ἔτι κέρδος; 198 ἴτω᾽ τί μοι 
ζῆν κέρδος: 

148. ,“στύφλον ἡ στυφελόν᾽" τραχύ, 
σκληρόν ΗββυΟῖ. Ὑ9]. Ῥϑυβ. 808 
στύφλους͵ παρ᾽ ἀκτάς, 964 στυφε- 
λοῦ ἐπ᾽ κἀκτᾶς, 

149. ὅπως ἀπηλλάγην: Ζὰ 151. 
158. ϑανεῖν μέν, 818 ὙχΘ πὴ ξο]ρίθ: 

τέρμα δὲ μόχϑων οὐδέν ἐστι προ- 
κείμενον. 

τῦ4. Ζα ἀ651 Θαἀ ΔΈ Κη Ὑ6]. ΟΡ. 
ἼγΔΘΗ. 1178 τοῖς γὰρ ϑανοῦσι μό- 
χϑος οὐ προσγίγνεται, ΕἸ. 1110 τοὺς 
γὰρ ϑανόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 

τῦδ. νῦν δέ, ὐπὸ νϑῦο, 80 ἢ 
ἄθιη ἀθάδηκοῃ εἰ ϑανεῖν πεπρω- 
μένον ἦν, αὕτη ἦν ἂν πημάτων 
ἀπαλλαγή. -- αΥ̓Β!. 251. 

τῦθ. πρὶν ἂν ἐκπέσῃ τυραννίδος 
Ποἰββῦ 65 Ὠ1ΘΥ, 8 ΠΘΥΒ 818 358, ὉΠὶ 
ΘΒ ΠΟΗ. ἄρθι ΒΟΒΙ Ιου 68 ὕββουβ δῃ- 
σραραϊοίθη ΟΠ Θ᾽ 5865 οὗνγαβ Ζὰ 
Ἰάρίθῃη. ὑπ αἷθ Οθίδῃγ, α16 θυ 

ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς Δία: 
μ᾿} 5 ΄ ᾽ ἣν ῇ 

ἂν. οἶμαι, τηνδ ἰδοῦσα συμφοραν. 

πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Ζιὸς πάσχω κακῶς; 
ὡς τοίνυν ὄντων σοι γεγηϑέναι πάρα. 
πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληϑήσεται; 
πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

τὸ0 

Ζθυβ αἸΌΠ8, πϑμθ Ζὰ ὈΘΖΘΙΘΠΠΘΗ. 
Ιι ὙΥΘΒΥμοῖς ἰδὲ ἀουί πλὴν ὅταν 
κείνῳ δοκῇ ΥἹο ΠΡΟ. ὑπαὶ ἄθια Εν- 
ἔο]σα ΘΠ ΒρΡΥΘΟΠΘΠαΘΥ σοβαρύ, ψϑῃ- 
γτοθῃὰ ἐκπεσεῖν τυραννίδος Εἷπο 
Ὀ]ο586 ΜὸρΠποῃΚοιῦ 1ϑῦ, ὑσθ] 16 πιομῦ 
ἴπ ΕΠ] απρ' σού, 

1600. ὄντων ΟΣ τῶνδε) γγ16 
ϑόορῃ. ΑἹ. 981 ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων͵ ἘΠ 
πάρα στενάξειν, Απῦ. 1119 ὡς ὧδ᾽ 
ἐχόντων τἄλλα βουλεύειν πάρα, 
Κυᾶρϑν 1 8 47, 4, 8. 

101. τύραννα σκῆπτρα: νΒ]. 
ΒΌΡΒ. Απηὖ. 1169 τύραννον σχῆμα, 
Εαγ. Απᾶγ. 8 τύραννον ἑστίαν, ΗΙρΡ. 
848 τύραννον δῶμα. τύραννος 1ϑῦ 
νὶθ δοῦλος, κασίγνητος, γέρων ἃ. 
ψιὶ0 ἀἃ16 Ο]κΚουμδηθη οἷῃ ὙΥ̓ οχῦ, 
ἄθββθῃ Βραθαθαμρ Ζυ ΒΟΉ 6 ἢ Β00- 
βύδηξιν τι. Α ἀ]οΚύϊν βομσαπκύ. Ὑρ]. 
Αρ. 180 ,γέρων λόγος, ἴτριη. 317 
γέρον γράμμα (Οδῴμ}]. θ8, 46 ομαγία 
Ἰοαπαθαν ἃ Π.8), ἔγριη. 888. κάπηλα 
τεχνήματα. 

102. πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ: ΚΟ 
Μούσατα σαθ ἀ16 Θ θ᾽] ρ᾽ αὐτὸς 
πρὸς αὐτοῦ νοΥύγαρΘΏ, ΌΘΥ αἴθ Ζυ- 
Βϑ πη Θηβύθ πρὶ σοὴ αὐτὸς αὐτοῦ 
ΒοΒδ Ὁ ἄθη αθαδηκθῃ τ, 416 Ἰτομΐθ 
465 αϑθαάδηκθηβ: υρ]. χὰ 19 ἃ. Αρ, 
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1. ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλαβη. 
Ξ ΄ - τ 3 32 - 

ΠΡ. γαμεῖ γαμον τοιοῦτον ᾧ ποτ ἀσχαλᾷ. 

19. ϑέορτον ἢ βρότειον; εἰ ῥητόν. φράσον. Τθὅ 
ΠΡ. τί δ᾽ ὅντιν᾽; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τόδε. 
19. ἦ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται ϑρόνων; 
ΠΡ. ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 
1. οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης ; 
ΠΡ. οὐ δῆτα. πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυϑείς. 711 

1. τίς οὖν ὁ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Διός; 

ΠΡ. τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐκγόνων εἶναι χρεών. 
1ῷ. πῶς εἶπας; ἡ ᾿μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει κακῶν: 

8860 τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πήμασιν 
βαρύνεται, ΒΟΡΙ. ΑἹ. 1182 τοὺς γ᾽ 
αὐτὸς αὑτοῦ πολεμίους, Ο. Ο. 999 
σὺ ὍΝ ἀξίαν οὐκ οὔσαν αἰσχύνεις 
πόλιν τὴν αὐτὸς αὑτοῦ, 1850 τὸν 
αὐτὸς αὑτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπή- 
λασας,, ΨΙΠΊΟΚΙ6Β οι. ΠῚ Ῥ. 598 
τὰς αὐτὸς αὑτοῦ συμφορὰς ῥᾷον 
φέρει, ῬΒΠοΙΩΟα ὕοπι. ΓΝ Ῥ. 860 
τοὺς αὐτὸς αὑτοῦ βούλεϑ'᾽ ὑγιαί- 
νειν φίλους, ἴθ ἃἀ6πῚ γοὴ ἄθη 
Ῥαγδτοσυδθμθη Μδκαῦθβ ΨΚὙ1ΠΠ 
18 (11 ρ. 210 6α. Πϑυΐβ9}) δῃηρθ- 
ἐὰμσίθη Ὑ ΘΥ56 τὴν αὐτὸς αὑτοῦ 
ζνὺν) ϑύραν κρούεις, λίϑῳ, ΒΑΌΥ, 
ὅ6, 9 τά γ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πᾶς τις 
εὐπρεπῆ κρίνει; ΘΌΘΗΒΟ ἴῃ ἋΘΥ 
Ῥγοβῶ ψῖθ Αβθβοῆϊη. 8, 288 κατα- 
λέλυκεν τὴν αὐτὸς αὑτοῦ δυνα- 
στείαν (ἴῃ ΔΠΘΘΥΘΗ Ηδμἀβομυ μα 
αἴθ σϑυμη]ομθ ᾿ἰθιαπρ αὐτός 
τὴνῚὴ, [Ἐ14}.} ΑἸοῖΌ. ΠΡ. 144 Ὁ 
οὐδὲ τὴν ὁτουοῦν μητέρα διενο- 
εἴτο ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ τὴν αὐτὸς 
αὑτοῦ, ΝιΚορίγαῦ. Ὀ6Ὶ δον, ον. 
10, 12 εἰ γε μέλλει τις... ἡδέως 
ες εἰς τὴν οἰκίαν τὴν αὐτὸς αὑτοῦ 
εἰσελεύσεσϑαι, Ῥασίμθῃ. 8 πρὸς 
τῆς αὐτὸς αὑτοῦ γενεᾶς τρωϑ είς, 
Αὐβύϊα. 1 Ρ. 138 σαγηνεύων τὴν 
ἀρχὴν τὴν αὐτὸς αὐτοῦ, 11 ». 148 
ὁ... ἀφ᾿ ἑστίας ἀρξάμενος τῆς 
αὐτὸς αὑτοῦ τὸ σύμμετρον ἡρεῖ- 
το πρὸ τοῦ πλέονος, υπα Ὀ6ὶ 
Ονἱὰ. ἃ, 1 7, 26 νϑ]ὰ1] ροθῃδγῃ 
ζουῦϊβ ἴῃ 'ρΡ86 τηθῶη, 815 διηϑῦ. 
ΠΙ 608 Ιπαϊοῖο ῬΡυοου ἃ0 ἴρ860 
60 ἃ. ἃ. 

108. εἰ μή τις βλαβη: εὶς 190. 
104. ἀσχαλᾷ: σὰ 111, Κυγᾶρου 

ἘΠ ΘΕ 55. 1; 1,. νρῖ]. ΕὰΓ. ῬΒοθηῃ. 

683 οὐ γὰρ οἶδ᾽ εἴ μοι προσειπεῖν 
αὖϑις ἔσϑ'᾽ ὑμᾶς ποτε. 

108. ϑέορτον: ὑις 110. 
160. τί δ᾽ οντιν᾽: ΕΒ]. ΒορΡἘ. 

Ο. ΒΚ. 1056 τί δ᾽ ὄντιν᾽ εἶπε; ὄν- 
τινὰ ὈΘΖΙΘηῦ 510} δὰ ἀ18 ΕταρΘ 
ἁέορτον ἢ βρότειον: τί δ᾽ (“νὰ8 
8011 65 τηϊῦ ἀβδὺ Βρδρ8᾽) ὃ ὄντινα γά- 
μὸν γαμεῖ; -- γάρ: ὍΜ6Ὶ] τί δ᾽ 
ὅντιν᾽ : 16 ΑὈνθίϑηρ Ομ ΒΑ]. 
-- ῥητὸν αὐδᾶσϑαι: ν]. Αὐβίορῃ. 
Αν. 1718 οὐ φατὸν λέγειν, ΟτΥΡΗ. 
ΑτΥρ. 981 οὐ φατὸν εἰπεῖν, δι 6 ἢ 
Εὰτ. ΒΡΟΟΗ. 4712 ἄρρητ᾽ ἀβακχεύ- 
τοισιν εἰδέναι βροτῶν. 

101. ἐξανίσταται: ΜΘ ΡΘῊ 668 Ργ86- 
Β6η8 γρ]. φυγγάνω 518. 

108, νρ]. ΕΠ]η]εῖῦ. 5. 16; ἀδ8 
Ὑγοτῦύ φέρτερον οΥἰπποτύ δ ἀϊ6 Ὀ6- 
ἰγϑθηαθ 6116 γοὰ ΡΙημαδΥ (απΐθη 
Ζὰ 924). 

110. ἀν: ἃ. 1. πλὴν ἔγωγε ἐκ 
δεσμῶν λυϑ εἰς (. ΡΝ “ΠΏ ΘΙΠΘ 
Πιὔβαμῃρ᾽) ἂν εἴην ἀποστροφή. ΠΪδ 
ἴθ ἂν Ἰἰθσθθᾶθ [ΠΡ Θβυτατανμοὶς 
Ῥουυ πὰν α16 ΜΟρ]ΟΗ οι, ἀδ55 
ἄθν ἃπᾶθγο ΕΔ] οἰπέγθίθ τ. Ζθιιβ 
γῸη Ῥγοϊηθίμθιιβ πἰοῃῦ σονχαγηΐ 616 
γΘΥΔΘΥΌΠΟΗη6. Ηοὶγαῦ θἴηρθῃθ. 

111. ὁ λύσων: “χὰ 231; ἀδ5 ΟὈ- 
76 Κῦ ουρξησῦ 510}. σγοῃ 5610 8ῦ γρ]. 
6058. “1 2517, 121: 153,18: - 
Ιο βαρὺ, Ὑ06Ι ᾿νἱτα ἄϊομῃ. Ιὔβθηῃ 
Κὔππθῃ ψ] θυ ἄθη ὙΥ 116 468 Ζθαβι 
ἴῃ ἀθηὶ ϑ΄'πηβ.,, ῃἰθιηδθαὰ ψὶγὰ 
αἸοἢ Ἰὔβθῃ Κῦὔππηθη“, Πδυη ΚΘΠΗ 
Ῥτοταθίμθιιϑ οὔποθ οκϑιομῦ δαΐ 
ἄκοντος “ιός σὰν 6 ουγαβομπηρ 
ΑΟΥ [ἴο δηὐμογίθη: ,,318 ἀθ᾽η 6 ΠῚ 
(Θβοβ]θομῦ 8011 ἀδὺ 8611, (68. τηϊθἢ 
Ἰῦβεθ σῖτά“. [κ᾿ ὙΙΡΠΙομ κοῖς 
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71 

180 

ἐμοὶ χάριν 

80 

ΠΡ. τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 
1ῷ. ἥδ᾽ οὐκέτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χρησμῳδία. 
ΠΡ. καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐχμαϑεῖν ξήτει πόνους. 
19. μή μοι προτείνων κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 
ΠΡ. δυοῖν λόγοιν σε ϑατέρῳ δωρήσομαι. 
1ῶ. ποίοιν πρόδειξον αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δίδου. 
ΠΡ. δίδωμ᾽ ἑλοῦ γὰρ ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι 

φράσω σαφηνῶς ἢ τὸν ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ. 
ΧΟ. τούτοιν σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ᾽ 

ϑέσϑαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγου᾽ 
καὶ τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην, 
ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα᾽ τοῦτο γὰρ ποϑῶ. 

ΠΡ. ἐπεὶ προϑυμεῖσϑ'. οὐκ ἐναντιώσομαι 
τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρήξετε. 
σοὶ πρῶτον, ᾿ἸΙοἵ, πολύδονον πλάνην φράσω, 

Θυΐοσῦ ἴθ ἔο]θοπᾶθη ϑύοκ ἀἱθ ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν 
Τιῦβαηρ ἰοῦ ἄκοντος Ζίιός, 801- 
ἄθγη ΜΙΘ Ῥ61Ὶ Ηρϑιοα ΤΠ θορ. 529 
οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυμπίου ὗψι- 
μέδοντος. 

114. “ἀπὸ ᾿Ιοῦς Ἔπαφος, οὗ 
“Διβύη, ἧς Βῆλος, οὐ “Ιαναὸς ἢ οὗ 
ππεημ νι σσα ἡἣ “μὴ κτείνασα τὸν 
Δυγκέα τὸν ὁμόξυγοον, ἧς [ἯἼβας, 
οὗ Προῖτος, οὗ ᾿Δκρίσιος, ου 
“ανάη; ἧς Περσεὺς, οὐ Ἤλεκ- 
τρυὼν, οὐ ᾿Δλχαμήνη, ἧς Ἡρακλῆς. 
50Π}0]. 

ττῦ. οὐκέτ᾽ “πἰομὺ τηθ γ᾽ σὶρ 
ἀδ ὈΙΒΉΘΥ Βθο θη θατίο. εὐξυμβλη- 
τος: νοὶ]. ἀξύυμβλητον ἀνϑρώπῳ 
μαϑεῖν ΟΡ. ΤΎΔΟΒ. 694, εὐξύμ- 
βολον τόδ᾽ ἐστὶ παντὶ δοξάσαι 
Ομ. 110. 

πτοῖ. καὶ μηδὲ σαυτῆς --: ὅα. 
0 πο ἀθίη [6] νϑυϊδησθ Ζὰ 
ουδῃγθη’ ἃ. ἢ. “ἀὰ γουβίθῃῦ ἀϊθ86 
ΝΥ οἰββαρᾳμρ πιοηῦ ἃ. πὔτγαθεὶ ἀὰ 
516. χὰ δυο γΘΥ]ΔηΡ ΘΠ, Β0 τ ὔγ- 
ἀοϑῦ ἂὰ δ΄} ἀδθῖπ οἰρθηθδ [618 
Θυδἤγθη ψΟ] θη; ἄἀθὴη 416 ΚῪ- 
ΕΙΒτ Πρ ἀΘΥΒΘΙ θη. Καηη ποῦ ΟΠ 6 
416 γευκαπαϊσαηρ ἀογ αἷν Ῥθνου- 
βύθῃοπάθηῃ πη σοβομθ θη". «-- 
προτείνων (πἰομῦ προτείνας) 5. Υ. 
ἃ. πα ὈοΙαθθ Π10ἢ ἀἀδηη 1ῃ 
ἀθυηβθ]θθη ΑὉἸΡΘΗΌΠΟΚΘ᾽. 

18. δε ου ἀ1656 Οοπδβύγιοίοη γοη 
δωρεῖσϑαι γνρ]. Κυϊίρον 11 8 48, 1, 4. 

180. γεϊ. Ἐν. Ῥπόθα. 951 τοῖνδ᾽ 

τὸν ἕτερον. 
ἢ γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν. -- 
ἑλοῦ γὰρ ἢ: ἢ --- ἢ δῦ πδοι Ποτηθ- 
ΤΙΒΟΠΟΥ Ὑγθῖβο (γο]. Κυῶῦροσ Π 
805. τᾶν ᾿ 1Π αδὺ ΔΌΠΒΗΡΊΡΘΩ 
Ἐγαρθ ἢ ἀὰ8Β σϑυ μη! 10 η6 εἰ -- 
ἢ ϑϑυγδποῃῦ, ὑπ ΒοΒατἕθ ΤΎΘΩ - 
ΩΣ (δυοῖν θατέρῳ) δια ΒΖ 1 ΟΚ6 ἢ 
γ6]. Οδο. 890 εἰδῶμεν ἢ νικῶμεν 
ἢ “νικώμεϑα, ϑορῃ. Ὁ. Ο. 80 οἵδε 
γὰρ Ἀρινοῦσί σοι ἢ χρή σεμίμνειν 
ῇ πορεύεσϑαι πάλιν, ἔπν. Μεᾶ. 492 
οὐδ᾽ ἔχω, μαϑεῖν ἢ ϑεοὺς νομέξεις 
τοὺς τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι ἢ καινὰ 
κεῖσϑαι ϑέσμι᾽ ἀνϑρώποις τὰ νῦν. 
-- πόνων τὰ λοιπά: να]. 684, -- 
Τ16 5 ΙΟΠουι  ἐΠϊ6 βομ]1θϑϑῦ ταϊῦ χυσθὶ 
γούβθη 80. 

182. τούτοιν (τοῖν χαρέτοιν): 
ᾷθν Ῥδ] γοη ὁ, οὗτος, ὅδε, αὐτός, 
ὅς, ὅστις ἰδ5ὺ ἴῃ ἅδ᾽ ὉΙύθυθα δὐξ]- 
ΒΟΏΘΠ ϑρυδοῃθ Θ6 1. ΘΟΙΠΤΠΠ]8. 

188. ἀτιμάσης (με: σὰ 111) λόγου: 
γ9]. ΞΌΡΡΙ. 818 τασδ᾽ ἀτιμάσαι 
λιτάς, ὅορὶι. Ὁ. Ὁ. 49 μή μ᾽ ἅτι- 
μάσῃς, .. ὧν ὅεὲ προστρέπω φρά- 
σαι, 1218 οὐδ᾽ ἀνταμείβει μ᾽ οὐδέν, 
ΠΣ ἀτιμάσας πέμψεις ἄναυδος, 
Αηΐ. 21 οὐ γὰρ τάφου... τὸν δ᾽ ἅτι- 
μάσας ἔχει; 0. Ο. 1218 ὡς μή͵ μ᾽ 
ἄτιμον ος οὕτω ἀφῇ μὲ μηδὲν ἄντ- 
εἰπὼν ἔπος, Ὁ. ἢ, 1788 καί μ᾽ ὁ 
Φοῖβος ὧν μὲν ἱκόμην ἄτιμον ἐξ- 
ἔπεμψεν. 

188. πολύδονον: γρ]. Ζὰ 589. 
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ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 

ὅταν περάσῃς ῥεῖϑρον ἠπείροιν ὅρον, 790 
πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς 

Ἔ τΞ: Ἔ 

πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔς τ᾽ ἂν ἐξίκῃ 
πρὸς Γοργόνεια πεδία Κισϑήνης, ἵνα 
αἴ Φορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι 
τρεῖς κυκνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ᾽ ἐκτημέναι, 7θῦ 

΄ τι .“ 3 ἵν [ὦ 

μονόδοντες. ἃς οὔϑ'᾽ ἥλιος προσδέρκεται 
ἀκτῖσιν οὐϑ᾽ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ. 
πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι, 

789. ἐγγράφου μνήμοσιν δέλ- 
τοις φρενῶν : ΥΡ]. ΘΌΡΡΙ. 179 αἰνῶ 
φυλάξαι τἄμ᾽ ἔπη δελτουμένας, 
Εἰατα. 214 δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ 
ἐπωπᾷ φρενί, ΘΟΡΗ. ἔγρτη. ὅ85 
θὲς, δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς 
ἐμοὺς λόγους. ΟΠο. 450 τοιαῦτ᾽ 
ἀπκουων ἐν φρεσὶν γράφου, ΞΟΡΆ. 
ΡΒ, 1826 καὶ ταῦτ᾽ ἑπίστω καὶ 
γράφου φρενῶν ἔσω, Ρὶπὰ, ΟἹ. 
ΧΙ 2 πόϑι φρενὸς ἐμᾶς γέγρα- 
πται, Ῥδαϊα5 ΕῬ. ΟοΥπίμ,. Π 8, ὃ 
ἐπιστολὴ Χριστοῦ ἐγγεγραμμένη 
οὖκ ἐν πλαξὶ λιϑίναις, ἀλλ᾽ ἐν 
πλαξὶ καρδίας. 

190. δεῖϑρον (σοι ἀοΥυ ΜΙ δου βῃρθ) 
ἠπείροιν ὦ ὅρον: Ζι 184, 

791: ἀντολὰς “ἡλιοστιβεῖς (σοὶ. 
Βαρύ. 809 τὰν ἀστιβῆ ᾿πόλλωνι) 
ὉΠπβοηγθιθαηρ ΕΥ ἀντολὰς ἡλίου. 
-- 16 [οϊρθπᾶθη Οθυ ]]οῃ Κοιίθη 
Πορθη ἀρθιηηδοῦ [Δ Οδβέθηῃ, 8118 
ΜΘΙΟΠΘΙη ἷἴο ἄθῃη ἘΕἾκ885 Αδἐμῖορβ 
Θηὐ]αηρ (809 ἢ) πᾶὸῃ Αορσυρύθῃ 
Κοχησηὖ, 

792. πόντου: ἀδτηϊῦ ἰδ στ 8}1- 
ΒΟΒ ΘΙ ΠΟ) 48 ΚαβΡΊΒομθ Μϑον ρθ- 
Τηθιηῦ, χη ἄθ 1π| ΑἰἸζουίπαϊη 
ΕἸ ΤΩ ὅδε ΑΥὙ 1566 νου οι βο]  ψαγάθ, 

198. Γοργόνεια οΥἸ ἄγ 59. δ8 
198. ῖ6 Ἠοϊμηαῦ ἀθὺ ΟΟΥΡΟΏΘη 
γγαγάθ πῖοηῦ Ὀ]Οοθ5 πὶ Ὑγθβίθῃ 
(Η65. Τπθορ. 2745.), βοῃ θυ δ 0 ἢ 
τὴ Οβίθη ὩΗΡΘΠΟΙΏΙΘΗ, ὙὙ10 ΟΘΥ 
5080]. Ζι Ριπά. ΡΥΌΕ, ἾΝ 12 ὍΘ- 
Ζθυρσύ: αἵ δὲ Γοργόνες κατὰ μέν 
τινας ἐν τοῖς ᾿Ερυϑραίοις μέρεσι 
καὶ τοῖς Αἰϑιοπικοῖς, ἃ ἐστι πρὸς 
ἀνατολὴν καὶ μεσημβρίαν, κατὰ 

ἈΈΒΟΗΥΙΤΒ, Ῥχοχηθίμοιιϑ. 

δέ τινας, ἐπὶ τῶν περάτων τῆς 
Διβύης ἃ ἐστι πρὸς δύσιν. Ιπῃ 
ἔοσμθη Οβίθη ὃ Εἶπαθ ἀθὺ ὙΥ οἱ] 
τη ὔββθη ὙΠ’ 1η85 Θθυηηδο}) 860 
αἴθ ΤΠᾶρθ νοῦ Κιβίμθιιθ ἀθηῖθῃ, 
ΥΡῚ]. ἄθῃ ὙγΕΥΒΟΠΘΙΠ]Π]Οἢ ὉΠΒΘΥΘ 
[6116 Ρδυοάϊθυθπᾶθη οῖβ 4685 
ΚοιηκοΥβ Καδύϊηοβ (θεοὶ ἨΗδυροονᾶ- 
ὕΐομ αηΐθυ Κισϑήνη) κάνϑέν δ᾽ ἐπὶ 
τέρματα γῆς ἥξεις καὶ Κισϑήνης 
ὄρος ὄψει. 

194. αἱ Φορκίδες -- δηναιαὶ 
κόραι; ὙρΊ. Ηθ8. ΤΠ θορ,. 270 Φόρ- 
κυν δ᾽ αὖ Κητὼ Τραΐίας τέπε 
καλλιπαρήους ἐκ γενετῆς πολιᾶς, 
τὰς δὴ Τραίας. καλέουσιν. 
Τοργούς ϑ᾽ αὲ ναίουσι πέρην 
Ἀλυτοῦ ᾿Θκεανοῖο. 

790. τρεῖς αἀἴ16 2841, 416 σουῦμη- 
ΠΟ σοηδηηὺ τὶτὰ ; βίο βομοίηΐ 
ΠῸ Ζ.Χ06ῈῚ1 Οατάθη, Ῥβρῃγθᾶο τὑπαᾶ 
Ῥηγο, ΔΗ ΘΌΘἢ. “ΟΠ Δ ΠΘΗρΡ6- 
βίω!ῦ --- ν]β!]οῃῦ ϑομυσαηθ!61} 
τηϊῦ Μοηβομθημααρῦ --- ΠΌΘΗ 516 
18. Μϑθυρούμθιζθη, Ἂἴθ. δο. 18 
βθθνῦρϑὶ πὰ Μθοῖθ ΒΟΠΥΓΙΠΏΤΏΊΘΗ, 
16 πϑ ΟἀἰοβυγΘΡΘη. ΔΠΩΘΙΘ Μθοῦ: 
σούζου ἁθο ἢ χηϊῦ ῬΙΒΟΒ] ρθη ἀδοι- 
ἰοὴ (βομοχηδπῃ 416 Ηθ5. ὙΠθορ' 
5. 100). --- ἐκτημέναι: αἴθ ΕΌΧΠῚ 
ἐκτῆσϑαι Πυαοὺ 5ιο 1]. 9, 402 υπᾶ 
Ῥ61 Ἡδγοδού. 

190 Γ, γΩ]. ἔγρια. 169 ἃς οὔτε 
πέμφιξ ἡλίου προσδέρκεται οὔτ᾽ 
ἀστερωπὸν ὕμμα “Δητῴας κόρης. -- 
κατῴκουν δὲ ὑπὸ γῆν καὶ οὔτε 
ἡλίῳ οὔτε σελήνῃ ησαν ϑεαταί. 
5080]. 
198 ἔ. ἀδελφαί: νρΊ]. ἩρδβΙοα ἃ, 

Ο. Β᾽ῖθ μπρίββθῃ Ξ'ὕπθίηο, αγγα]θ, 
γ 
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δρακοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοστυγεῖς. 

ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς" 
οἰτοῦτο μέν σοι τοῦτο φρούριον λέγω. 
ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν᾽ 
ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας 
γρῦπας φύλαξαι, τόν τε μουνῶπα στρατὸν 
᾿Δριμασπὸν ἱπποβαάμον᾽, οἱ 

Μράυδβδ. -- δραποντόμαλλοι: ὙΡ]. 
Ομο. 1048 γυναῖκες αἵδε (4186 Ε1Ὶ- 
ΠΥΘΩ) Γοργόνων δέκην ες πεὲπλε- 
χτανημέναι πυκνοῖς δράκουσιν. 
Ζὰ ἋοΥ ΒοΖιθῃπηρ σὺ μαλλός 
γΩ]. Επτρ. ΒδοΟη. 112 πλοκάμων 
μαλλοῖς. 

801. φρούριον ὨΪΘΥ οϑαξίο, οἷον 
φρουρήσασϑαι; καταγωγὴν ἣν ̓ὀφεί- 
λεις φυλάξασϑαι Ξ6Π0], (φρούριον " 
προφύλαγμα ἨθΒΥΟΠ) νρ]. 71, 804, 
(112, 128, 807). 

808. γΕ]. Ζᾷ 804, ἀδΖα Κίο- 
Βῖαβ ἄχο. ἰπᾶ. 12 ἔστε δὲ καὶ 
χρυσὸς ἐν τῇ Ἰνδικῇ χώρᾳ, οὐκ 
ἐν τοῖς ποταμοῖς εὐμεσκόμενος 
καὶ πλυνόμενος, ὥσπερ, τῷ 
Πακχτωλῷ ποταμῷ" ἀλλ᾽ ὄρη, ποῖ- 
λὰ καὶ μεγάλα, ἐν οἷς οἰκοῦσι 
γρῦπες, ὄρνεα τετράποδα, μέγε- 
ἅγος ὅσον λύκος" σκέλη καὶ ὄνυχες 
οἷαπερ λέων. τὰ ἐν τῷ ἄλλῳ 
σώματι πτερὰ, μέλανα, ἐρυϑρὰ 
δὲ τὰ ἐν τῷ στήϑει" δι’ αὐτοὺς 
δὲ ὃ ἐν τοῖς ὄρεσι χρυσὸς πολὺς 
ὧν γένεται δυσπόριστοςς. ϑο]ΐη, 
6. 18 Ιῃ Αβιδύϊοα δογύμία ἔβυγδθ 
Βα Ὁ]ΟΟῸ ] Θΐθβ, “8 1 8. 01165 ἐδ θη, 
ὨΘΙῺ ΟἸΠῚ ΘΌΧΓῸ οὖ ΟΘΙΏΙΩ15 αἰβπδηῦ, 
Οτγρ65 ὑθηθηῦ πηῖγούβϑ, Ὁ]10685 ἔδτο. 
οἰββίσηδθ οὖ υἱΐτδι ΟΥ̓ ΠΘΙ ΥΒΌΙΘΠ 
βοθυιθηῦθδ, αδγαμα ᾿πηπηϑηϊίαίθ ΟὉ- 
βιβύθηϊθ δ σϑηδβ αἸνιῦθ8. ϑΟΟΘΒΒΒ 
ΑἸΠ01118. ἃο τᾶγιιβ ϑϑῦ; αΠΠ]Ὸ0Ρ6 Υἱ808 
αἰδοουραηῦ νϑ] αὶ Θϑηϊεὶ ἃ ρῬΙθούθη- 
ἀδπη Δ Υ 186 ἐθπηθυτ αΐθηη. --- Ζη- 
νὸς κύνας 818 ΠΙΘΠΟΙ (685 Ζθ118 Ψ10 
πἀπΐθη 1021, Αρ΄. 186 πτανοῖσιν κυσὶ 
πατρός γοὴ ἄθἢ Δαϊθτη, ΔΡΟ]]. ΒΒ. 
Αὐρ. 1289 μεγάλοιο Διὸς κύνας 
γομ ἄθῃ Βαυργίθη. -- ἀχραγεῖς: 
ἨΒγΥΟΝ ἀκραγές" δυσχερές, σκλη- 
ρόν, ὀξύχολον (ΒΕκκ. Δηθοᾶ. Ρ. 
809, 17 ἀκρόχολον) σου ἀκρός ἃ. 
ἄγη (ζῆλος), ἴπι πόομβίθῃ Οταᾶθ 
ἸοΙἀθηβομ ἜΠ]Οἢ, ποι ρ’. 

800 

χρυσόρρυτον 80ὅ 

804͵ μούνωπα (ν9]. χὰ 5848) 
στρατὸν 'Δριμασπον (ζα 701): 
Ηοτοᾶ, ΕΥ̓ 21 οὐνομάξομεν. αὖὐ- 
τοὺς σκυϑιστὶ ᾿Δριμασπούς᾽ ἄριμα 
γὰρ ἕν καλέουσι Σκχύϑαι, σποῦ 
δὲ τὸν ἀφϑαλμόν (Βυβίανμ. σὰ 
θίομ. Ῥρυῖθρ, 81 ἀρὶ μὲν γὰρ τὸ 
ἕν σκυϑιστί, μασπὸς δὲ ὁ ὀφϑαλ- 
μός). ὉΙθ86 Εὐγτηηοϊορίθ, ὑγ6] 06 
τη ἀ6ΥΓ ογβίθι!ὰηρ Θἰπβ ΡΊΡΘΥ 
γγ 6βθῃ Ζιβα θη μδπρῦ, βύδταμηἑθ 
ΓΘ ΠΥΒΟΠΘΙΏ]Π1ΟΙ ἃ 8 ἀθπ ᾿ἀριμάσπεα, 
ΘΙΠΘΙΩ ΘΡβομθη Οϑαϊομῦθ 465 Ατὶ- 
βύβϑϑ, γΟῈ ἄθιη 65 Ηβγοᾶ, ἘΝ: 18 
μιοἰὶδδῦ: ἔφη δὲ ᾿Δριστέης ὁ Καῦ- 
στροβίου ἀνὴρ “Προκοννήσιος ποι- 
ἕων ἔπεα, ἀπικέσϑαι ἐς ἸΙσσηδόνας 
φοιβόλαμπτος γενόμενος, ᾿ἸΙσσηδό- 
νῶν ὑπεροικέειν ᾿Δριμασποὺς 
ἄνδρας μουνοφϑάλμους, ὑπὲρ δὲ 
τούτων τοὺς χρυσοφύλακας γρῦ- 
πας, τούτων δὲ τοὺς Ἰπευβορεοῦβ 
κατήκοντας ἐπὶ θάλασσαν. γε]. 
Ῥαδαβ. ἰ 24, 6 τούτους τοὺς γρῦ- 
πας ἐν τοῖς ἔπεσιν ᾿Δφιστέας ὁ 
Προκοννήσιος μάχεσθαι περὶ τοῦ 
χουσοῦ φησιν ᾿Δριμασποῖς τοῖς ὑπὲρ 
᾿Ισσηδόνων᾽ τὸν δὲ χρυσὸν ὃν 
φυλάσσουσιν οἵ γοῦπες ἀνιέναι 
τὴν γῆν" εἶναι δὲ ᾿Δριμασποὺς 
μὲν ἄνδρας ᾿μονοφϑαάλμους παν- 
τας ἐκ γενετῆς, γρῦπας δὲ ϑηρία 
λέουσι εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν 
καὶ στόμα ἀετοῦ. Ὦϊ06 ϑᾶρθ γὸπ 
ἄθηῃ Οτθιίθῃ. απ ΑὐἸτηδβροι. οϑῃῦ 
δα α16 ῬΘΥΒΙΒΟΠ-Ἰ πα ]βομθ. ϑᾶρθ νῸῈ 
ἄθῃ ροΙαργὈθπάθη Α:αθίβθῃ, βύαθὺ 
ἄργθη Κίθϑίαβ ἃ. Ο. Θγθὶξθ ποηηΐ, 
ἀπ ἄθηὴ ρο]α]αρσθπάθῃ Τπάθτπα 
φαγίϊοῖις (Ητοάᾶ. Π1 102): ἀ16 σο]ᾶ- 
ΒΥαΡθηάθη. ΑὙηΘΙβθῃ ἈΌΘΡ δὲ 
τηϑη ἴῃ ἀθῃ Ματπθ ποσὰ ΘΓ 
βδηάίροη Εθπθα Τυϊθοὺβ σπ]θᾶθυ- 
οὐ καπηῦ (αϑθθὰ πᾶ. ΑἸζουῃ, 1 
5, 10913). 
806 ἔ, χουσόρρυτον: Ηογοά, 1Π 
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οἰκοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Πλούτωνος πόρου᾽ 
τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. τηλουρὸν δὲ γῆν 
ἥξεις κελαινὸν φῦλον, οἱ πρὸς ἡλίου 
ναίουσι πηγαῖς, ἔνϑα ποταμὸς Αἰθίοψ. 

΄ 3. 3) [ ᾽ [ κ᾿ ω. » 
τούτου παρ᾽ ὄχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίκῃ 

ἔνϑα Βυβλίνων ὀρῶν ἄπο καταβασμὸν 

116 πρὸς δὲ ἄρκτου τῆς “Εὐρώπης 
πολλῷ τι πλεῖστος χρυσὸς φαίνε- 
ται ἐών" ὅκως μὲν γινόμενος, 
οὐκ ἔχω οὐδὲ τοῦτο ἀτρεκέως 
εἶπαι, λέγεται. δὲ ὑπὲκ τῶν γρυ- 
πῶν ἁρπάξειν ᾿Δριμασποὺς ἄνδρας 
μουνοφϑαλμους. 6Υ ΕἾ.88 ΡΙὰ- 
ἴοπ, ἄἀθββθῃ βοπϑὺῦ πϊσρθηᾶβ ΕΥ- 
ΒΕ ΤΉΝ βϑύμδη σῖγα, βοπϑιηῦ Θθ6π- 
80 οτγαϊομίθῦ χὰ βοθῖη, ψὶ6 αἀογ Ηγ- 
Ὀτιβύθϑ 1117. ἢθν Νϑιηβ βῃὐβρυϊοιῦ 
ἀον Ὑογβίθι!απρ γοὸὰ ἀον ἀθρθπα. 
- πόρου: 2ὰ ὅϑ92. 

807 ἢ. σὺ ἐπθ1᾽]ΠΔἤτη8γ0}1, “-- 
τηλουρὸν γῆν κελαινὸν φῦλον: ΟΥ̓ 
Ῥϑυβομ! 00:6 Αοοιβαῦν βέθῃῦ 8418 Αρ- 
Ῥοβί οι Ὀ61 θὰ Νϑηηθη 465 ποτοῦ 
6]. Κυῦρον 11 8 46, 8, 1. 2. 
κελαινὸν φῦλον ᾿ἰϑδὺ ἀαγοη ποταμὸς 
Αὐἰϑίοψ ἴτὰ ἢσ, Ὑ ουβ6 ὨΠΘΥ ὈΘΖΘΙΟΗ- 
πϑῦ. -- ἡλέου πηγαῖς : ἀδταηΐου Καηη 
ποῦ ἀοΓὺ ἀθὴὰ Ατηηοῃ 6108 
ΘΟΠΠΘΠΟΌ6Ι11, σϑίθμθη Ηδγοαοῦ ἱν 
181 ὈΘβο;γοῖοὐ (ἐπέκλησιν δὲ αὕτη ἡ 
κρήνη καλέεται ἡλίου, ν5]. Θαϊηῦ. 
Ουτῦ, ΤΥ ΩΤ, 22 δαυδηι ᾿Β0 15 γοοϑηΐ, 
Τιαοτϑῦ, ΥἹ 848 6888 ὡραὰ Ἡδιητηοη 8 
ἴασαι ἴοπ5. ἰπ06 ἀϊαγηδ, ἔγισΊατι5, αὖ 
ΟΟΠἀὰ5 ποούαυημο ἰθιηροῦθ ἴθυἊιτ), 
γουϑύθῃ 6) σου θη. ὙἹΘΙ ΘΠ} Ζοῖρὺ 
Ἐυγῖρ. ἔγρτη. 771 Μέροπι τῆσδ᾽ 
ἄνακτι γὴς; ἣν ἐκ τεϑρίππων ὧρ- 
μάτων πρώτην χϑόνα Ἥλιος ἀνί- 
σχῶν χρυσέᾳ βάλλει φλογί" καλοῦσι 

αὐτὴν γείτονες μελάμβροτοι 
Ἕω φαεννὰς Ἡλίου 9 ἵπποστά- 
σεις, ἀ885 αἷ6 παντοτρόφος λίμνη 
σοιηθῖηΐ ἰδῦ, θΊοΠ6. πη ῬΊΟΙΏ. 50]. 
ἀπέθη ἔγρτη. 1 Ῥϑβοβυιθθθη σιγὰ, 
οἴῃ ὅ8θ, ἀθβϑθὴ Ὑἄββὺ ΘΟ Όθη ἃ, 
ϑορθη δροπαοί, ΟΟΥ ὉΥβρΥ ὨΡΊΙΟΗ 
ἃτὴ Ηϊτητη6] σοααομέ, ΒΡΕΘΥ ΔΌΘΥ 
δαΐ α΄ἴ6 Πγαθ νϑυϊορὺ ψυτάθ, νρ]. 
θη ΠΟΙΗΘΙΒΟΠΘη Ὑογ8Β (Θά. 8, 1) 
Ἠέλιος δ᾽ ἀνόρουσε λιπὼν περι- 
καλλέα λίμνην οὐρανὸν ἐς πολύ- 
αλκον. -- Μιῤὺ ἄθὰ οὐ μηΐθῃ 
ταρστηθηῦ 465 Προμηϑεὺς λυόμε- 
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νος οὐνγϑιδὺ ϑίγαθο Ὁ. 8338, (8885 
ΘΟ ΟΥ̓ αἰΐθῃ Αμβομδϑασηρ ἀ6Υ 
ΟὙΙΘΟμΘη αου σᾶηζθ ὅία θη 8415 Α6- 
ὑπΊΟΡΊΘη 16 ἀθὺ ρθη Νογάθη 88 
Θογύμίθη Ὀοὑγασῃἐθῦ σατο, τη βοὑχὺ 
Βϊησα μηνύει δὲ καὶ Ἔφορος τὴν 
παλαιὰν περὶ τῆς Αἰϑιοπίας δό- 
ξαν ὙΕΝ προστίϑησι δ᾽ ὅτι μείζων 
ἡ Αἰϑιοπία καὶ ἡ Σκχυϑία" δοκεῖ 
γὰρ, φησὶ, τὸ τῶν Αἰϑιόπων ἔϑνος 
παρατείνειν ἀπ᾽ ἀνατολῶν χει- 
μερινῶν μέχρι δυσμῶν, ἡ Σκυϑία δ᾽ 
ἀντίκειται τούτῳ. 

809. ποταμὸς Αἰϑίοψ: τηῖῦ Πθομῦ 
Ῥοιπουκὺ Ὠῖθζιι θυ 5080]. ὁ Νεῖλος. 
ον Νῶιμθ ΝῚ] β8ο}1}06 ἄθιὰ ΕἼ 586 
δυβὺ Υὸη ἀ6Υ Ἰούχσίθη Καίαγακίθ δπ 
(8. ΑἼτη. ΖζΖὰα 811) ἴῃ ΘΙΡΘΗΝΙΟΠΘΓΙ 
Ἄγ ΘΒ Ζυκουηηθη, γ9]. ὅο!π. 82 
ἀθιαυτηα 8 8, Οαἰαταοῖθ αἰθίπηο ὑὰ- 
ὕπ5 δϑὺ, 18. θαῖη απϑοάδηῃ οἸαιιβύγϑ, 
ΘΒ Αρσυρδὶ παπουρϑηῦ; τϑ]οΐο 
ἰδηθ πἢο0 ροβὺ 8586 ΠΟΙΠΪη6 ἐπὶ 
ΝΙρΡΥΙΒ νορούαν, γιγαν ΥΠ| 2, 
Ῥουγθηῖῦ ΡΘΥ τηοηξοβ δὰ ἐΑΣΥΝ, 
οἴδια 80 δϑᾶὰθ 886 ῬιδΘοΙρ 85 
ΝΙα5 ΔΡΡοΙ]αῦασ. Αθβομγίαβ ᾿ϑβϑὺ 
ἀθιαηθοῖ ἀθη ΝῚ] απου ἄθπι Νδιηθη 
Αἰϑίοψ (ΝΙρυ]8) ποθ ἀδιηδ] 6 Υ 
γοτυβίβιὰηρ πὰ Οβίθη (Κ΄ ἀοβίθῃ) 
θη βρυῖηρ θη, ν91. 5010]. Ζὰ ΘΌΡΡΙ. 09 
χιονόβοσκον (γοπ ἅθπὶ Ν])}: φασὶ 
γὰρ λυομένης χιόνος παρὰ Ἰνδοῖς 
πληροῦσϑαι αὐτόν (ΑἸΘΧΘΠΑΘΥ ἃ. 
βθίηθῃ Βορ]οιΐθση σαὶῦὺ ἀθὺ 1πᾶ1- 
5016 ΗγἀΔΒΡ88 818 Απέδπρ' 465 ΝΙ]), 
ἔγρτα. 804 γένος μὲν αἰνεῖν ἐκμαϑ'ὼν 
ἐπίσταμαι Αἰϑιοπίδος γῆς, ἔνϑα 
Νεῖλος͵ ἑπτάρους γαῖαν κυλίνδει 
πνευμάτων ἐπομβρίᾳ, ἐν δ᾽ ἥλιος 
πυρωπὸς ἐχλάμψας χϑονὶ τήκει πε- 
τραΐαν χιόνα" πᾶσα δ᾽ εὐϑαλὴς 
Αἴγυπτος ἁγνοῦ νάματος πληρουμέ- 
νή “φερέσβιον Δήμητρος ἀντέλλει 
στάχυν. 

811. καταβασμόν: ἀδτηϊῦ ᾿ἰδὺ αἷθ 
. ΚΙοῖηθ Καϊαγακέθ, αἴθ ζθῃπίθ 

Ἰούχίθ. σϑθθῃ Νότάθῃ (οὐχί 
γ ὰ 

ἡ: 
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ἵησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον ῥέος. 
οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 
Νειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μακρὰν ἀποικίαν, Ϊ 
Ἰοῖ, πέπρωται σοί τε καὶ τέκνοις κτέσαι. 815. 

τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε καὶ δυσεύρετον, 
ἐπαναδίπλαξε καὶ σαφῶς ἐκμάνϑανε" 

σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 

ΧΟ. εἰ μέν τι τῇδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 
ἔχεις γεγωνεῖν τῆς πολυφϑόρου πλάνης, 820 

λέγ᾽" εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηκας, ἡμῖν αὖ χάριν 
δὸς ἥνπερ αἰτούμεσϑα, μέμνησαι δὲ που. 

ΠΡ. τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽ ἀκήκοεν. 
ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην κλύυουσά μου, 
« ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐκμεμόχϑηκεν φράσω, 82ὕ 

΄ δὴν 59. Φ τν ὃ ᾿ ΄ ᾽ »" 

τεχμήριον τουτ΄ αὐτὸ ὅους μυϑῶὼν ἑἕμῶν. 

ΦΟΠΘΙΙΔΙ, ἃ. 1. Καϊαγακίθ) σϑυιθιηῦ, 

6 ]0ῃ6 Κατάδουπα Πῖ685, 5]. Ηοτοά, 

ΠΠ 11 Αἴγυπτον πᾶσαν ἀρξαμένην 

ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ Ελεφαν- 
τίνης πόλιος, ϑίχαθο Ρ. 817 μεκρὸν 

δ᾽ ὑπὲρ ᾿Ελεφαντίνης ἐστὶν κατα- 

ράκτης ...» πετρώδης τις ὀφρυς, 

ἐπίπεδος μὲν ἄνωϑεν ώστε δέχεσϑαι 
τὸν ποταμόν, τελευτῶσα (ΟΠ εἴθ 

κρημνόν, καϑ' ον καταρρήγνυται 
τὸ ὕδωρ, Οἷο. ὅοταμ. 8010. βίσαῦ Ὁ] 

ΝΗὰΒ δα οῷ αὑ8 Οδἰααάσπρῶ ΠΟΏ21- 

πϑηῦαν ργδθοϊριαῦ ΘΧ 80 ]581 118 1Π08- 

ἐϊθυβ. --- Βυβλίνων ὑρῶν: ἀπὸ τῆς 

γινομένης παρ᾽ αὐτοῖς βυβλον ἔ- 

πλασεν τὰ Βύβλινα ὄρη 5680]. )8- 
χὰ Ὀθιποτκὺ ϑύδηϊθυ: ΠῸΠ ΦΌΒΙΠ1116 
σοο, πϑιαθθ οὖ ΝΙΡΘΥ ρϑυϊπᾶθ 
8. ΝΙὰ5 Ῥᾶργτο νἱρϑῦ δὖὺ οδίδμηο 
φυδϑίθχιθυσ᾽ 511. 80. 

812. σεπτόν: ΜῈΊ1Θ ἴῃ ἄθτὴ ΟΌΘΠ 
ΔΘ σΘΌΘηΘη ΕΥΡΊΩ, ἀγνοῦ ναμᾶτος 
πα 484 ἁγνορύτων ποταμῶν, ΡΘΥΒ. 
491 ῥέεϑρον ἁγνοῦ Στρυμόνος. Ἐὰν, 
Τρμ. Τ᾿ 401 δεύματα σεμνὰ “ίρκας. 
- Νεῖλος οὗνγῷ ΒΟΥ 16] 818 Νεῖλος γε- 
νόμενος “815 ΝΙ)}". - εὔποτον ῥέος 
(ὑφῚ. 616): ΒᾺΡΡ].ὅ01 ὑυδωρ τὸ Νείλου 
νόσοις ἄϑικτον, ΔΟΙΙΠ168 Ταὐύϊαθ 1 18 
γο ὙΥ Ἀ556 7 465 ΝΙ]: γλυκὺ δὲ πινό- 
μενον ἦν καὶ ψυχρὸν ἐν μέτρῳ τῆς 
ἡδονῆς; ἄθ5β8ῃ8}0 τἱϑῦ ῬΘΒΟΘΒ ΗΒ 
ΝΙσοΥ ἄθη ϑοϊάαύθῃ, ὑγθ]ομ6 Ὑ θη 

γϑυϊδηρίθῃ, σΖὰ: ΝΙΙαση μαθϑεϊβ οὖ 
γΙ Πα ααϑ θυ 015} (81 αὐἰάθιη, βθύζὺ 
ΑΘ]1ὰ8 Θρδυύιδπιιβ ὁ. 7 Βἴησι: ἐδηΐδ, 
1118 Πα σα1η18Β αα]οϊπαο, αὖ 8δ000- 
186 νἱπᾶ ποι απδουϑη). 

818. τρίγωνον χϑόνα: τὸ καλεό- 
μενον Ζέλτα Ἠδτοά. 11 18. 

814. μακραᾶν δΥΠΟῈ (“ΘΥΠ᾽), πϊομῦ 
οι 0 (18 σὰν ΗΠ ΟΚΚ Ων ἀθὺ δ- 
Π8 16 η ΒΟ. ΑΥ̓ΡΟΒ). 

819. τῶν δὲ: “ὰ 984. --- ψελλόν: 
Αὐϊβίορῃ, ἔγριη. ὅ80 ψελλόν ἐστι 
καὶ καλεῖ τὴν ἄρκτον ἄρτον. ΥΩ]. 
ἩΘΒΥΟΒ ψελλός" ὁ τὸ σίγμα παχύ- 
τερον λέγων. ψελλίξειν" ἀσήμως 
λαλεῖν. ΒΕΚΚ, Απροᾶ, ρΡ. 116, 18 
ψελλός᾽ Αἰσχύλος Προμηϑεῖ. τέ- 
ἅδεικε δὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ σαφῶς 
μὴ εἰρημένου. ὙρΊ. τυφλός (2ὰ 499). 

817. Ζὰα ἀθγ Αὐξδβιπρ' ᾿πὶ ουβύθῃ 
ΕἾΒ56 χὰ 116. 

821, Ὑαρθῃ ἀδθὺ Ἰδῆρσθη ΤΉ ΘΒ18 
ἴπι ἔάηίξθη ΕἾαΒ886 νρ], χὰ 107. 

8502. μέμνησαι δὲ που ᾿ἰϑὺ ἴῃ 1ο- 
ΒΘῚ  οἶβθ ἄθιι ἥνπερ αἰτούμεσϑα 
ὈβΙρθογαποὺ, Ὑρ]. ϑορῃ. Απῦ, 581 
σὺ δ᾽, ἢ κατ᾽ οἴκους... λήϑουσά μ᾽ 
ἐξέπινες οὐδ᾽ ἐμάνϑανον τρέφων 
δυ᾽ ἄτα κτέ. 

828. τὸ πᾶν πορείας τέρμα: Ζὰ 
1. (ἀῶ5 σϑηζθ Υ͂δηᾶάθυζιθὶ το. (88 
2161 ἀθὺ σαηζθηῃ ΝΥ Δηθυιηρ). 
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5 “» ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐκλείψω λόγων, 
πρὸς αὐτὸ δ᾽ 

ἐπεὶ γὰρ ἦλθες πρὸς Μολοσσὰ γῆς πέδα 
τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ ΖΙωδώνην, ἵνα 
μαντεῖα ϑᾶκός τ᾽ 

τέρας τ᾿ ἄπιστον. αἷ προσήγοροι δρύες, 
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρίως 
προδηγορεύϑης ἡ Διὸς κλεινὴ δάμαρ. -- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 

εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. 

890 

ἐστὶ Θεσπρωτοῦ “]ιὸς 

ἔσεσθαι] τῶνδε προσσαίνει σέ τι; -- 88 [μέλλουσ᾽ 
ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παρακτίαν 

821 1. οχλον --- τέρμα: ἄθογρϑι- 
σθαι ἰδὺ 416 Ὑ διαθγυμηρ γῸΠ ΑΥ̓ΡῸΒ 
πδοὸ} Ποᾶάοπδ, σθοῃ86. ΔΒΥΒΟΠΘΙη- 
Ομ πον ἀ85 ἀσθίβομθ ΜΘΟΥ Π80} 
ΚΊΘΙ πα 516 η (νυ 9]. ΒΌΡΡ]. δὅ411.) υπὰ 
σοῦ ἀα ζυγοῖς ἀυτοῦ ἀθη ΤὨτϑοὶ- 
Βοῆθῃ ΒΟΒΡΟΥᾺΒ πὸ} Π)οαοηϑ 
Θθἤθη 580}]06. 

829. “Μολοσσὰ γῆς πέδα: τὰ 1. 
880 Ε΄ αἰπύνωτον: Ὠοάομς Ἰαρ' 

τὰ ΟΘΌΙΓρα ΤΟΥΊΆγΟΒ (ΤΊΩ8708), 8 
ἄθεβθῃ ΕἾ.58 Οουὺ ΤΌΙΏΡΘΙ βίδα, -- 
ἀμφί: γ6]. 1029, ὅορῃ. ΑἹ. 1064 
ἀμφὶ χλωρὰν ψάμαϑον ἐχκβεβλημέ- 
200)» -- “Δωδώνην: Ἡετοᾶ. Π ὅ2 τὸ 
γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται 
ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἕλλησι χρη- 
στηρίων εἶναι. ΕΒ ψ 87 6δἷη ζϑίομθη- 
ΟΥ̓ΘΚΘΙ, ἱπάθιη Απΐδηρβ α16 ΖΣελλοί, 
βρϑίθ ἀσϑὶ Ῥυϊθβίθυιπμμθῃ (πελιαΐ 
ἃ. 1. πολιαί) (885 Ἐδῦβομθη ΘΙ ΠΟΥ 
ΒΘ] σθαι ΕἸΟΠ6 (φηγός) ἀδαυϊζαέθῃ, 
γ6]. Οα. 14, 827 τὸν δ᾽ ἐς “ωῳδών ν 
ατο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο ἐκ δρυὸς 

ὑψικόμοιο Ζιὸς βουλὴν ἐπακούσαι, 
Π. 10, 2338 Ζεῦ ἄνα “΄ωδωναῖε 
Πελασγικέ, τηλόϑι ναίων, “ωῳδώνης 
μεδέων δυσχειμέρου᾽ ἀμφὶ δὲ Σελ- 
λοὶ σοὶ ναΐουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτό- 
ποδὲς χαμαιεῦναι. -- αἷ προσήγο- 
ροι δρύες: ὙΡΊ. ΒΌΡΗ. Τυδοῃ, 17], 
1100 ἃ τῶν ὀρείων καὶ χαμαικοι: 
τῶν ἐγὼ Σελλῶν ἐσελϑὼν ἄλσος 
εἰσεγραψάμην πρὸς τῆς πατρώας 
χαὶ πολυγλώσσου δρυός, ϑοήθο. 
Ηρτο. Οοῦ, 1416 αἀπθγοιβ Τα τα ]οδ. 
-- Θεσπρωτοῦ: Εὰγ. ῬΒοθα. 982 
Θεσπρωτὸν οὖδας .. σεωνὰ “Ιωδώ- 
νῆς βάϑρα. Βέταῦο ῬΡ. 828 4ω- 
δώνη τοίνυν τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ 
Θεσπρωτοῖς ἦν... καὶ οἵ τραγικοὶ 
δὲ χαὶ Πίνδαρος Θεσπρωτίδα εἰρή- 

κασι τὴν Δωδώνην" ὕστερον δὲ 
ὑπὸ Μολοττοῖς ἐλέγετο. 

858. λαμπρῶς: γΕ]. 
λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν. 

884. ἡ: ΟΥ̓ ΑΥ̓ΘΚΘ6Ι οὶ ἀδΥ αἹ- 
το κύίθπ ἄησθθθ (ον ΝΥ οτίθ 465 Οτᾶ- 
ΚΘΙ8Β νρ]. παν. Ηθτο. ὅ81 Ηρακλῆς 
ὁ καλλίνικος. ὃς πάροιϑε λέξομαι, 
Οτθβῦ. 1140 ὁ μητροφόντης δ᾽ οὐ 
καλεῖ ταύτην κτανών. -- Ἀλεινή: 
κλεινός (ὉΥ ἐξ ἀὐρεττς ἰδὺ δἱπ Βοιπουῦ 
ἐἀγβί ΠΟΥ ὑπαὶ ΘαΘΙΡΟΥ ῬΘΥΒΟΠΘΗ. 

88. ϑὐανῦ ἀθΥ Ἰη ο ΡΟ! θυύθῃ Ὑ7οτ- 
ἰθ μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι οΥσπσατῦθὺ τηδῃ 
ἀθῃ Οβάδηκθη ἀρὰ μάτην λέγω 
(γΡΊ. 824) ἢ τῶνδε ͵, προσσαίνει σέ 
τι; ον κλύεις͵ μάται᾽ τῶνδε 
προσσαΐίνει σέ τι; ᾿ἴπάθηη Ρτο- 
τηθῦΠθ 8 α16 σϑῆϑιθ Κϑηηίηϊββ ἀ6Υ 
Ὑγοτίθ 468 Οὐ κ6]8 818 488 Ὀθβίθ 
τεχμήριον (826) Ὀθοἰγδομίοῦ, νρ]. ἂρ, 
1194, ψὸ Καβδπασγα 5108 ἸΏ συὔμα- 
ΠΙῸμ6 Κδηπέμῖββ ἀθν ἐγάβογοι Οτᾶμοὶ 
468 Αὐτ] θη] θιιβθ8. σότα ΟΠποσθ Ὀ6- 
βίθ ρθη ᾿ἀβϑῦ: ἥμαρτον ἢ ϑηρῶ τι 
τοξότης τις ὥς: ἢ ψευδόμαντίς εἰμι 
ϑυροκόπος φλέδων, ϑορῃ. Οφθά. ἘΠ, 
1140 λέγω τι τούτων ἢ οὐ λέγω͵ πε- 
πραγμένον: -- προσσαίνει: ὑπο- 
μιμνήσκει σε ὅομοὶ. “Ῥουηγὺ αἸο0ἢ 
ΒΟΠ τ ΘΙ ΟΠ6] πα, οὐνθοκὺ 1π ΟἿΣ 61η6 
ΒοΙ46 Εγϊηπθυαμρ’, ὙΡΊ. ΞΌΡΒ. ΔΑπΐῦ, 
1214 παιδός μὲ σαΐν ει φϑόγγος, 
Εν. ΗἴΡΡ. 862 καὶ μὴν τύποι γξ 
σφενδόνης χρυσηλάτου τῆς οὐκέτ 
οὔσης τῆσδε προσσαίνουσί με. 
Ὁ οθτισθηβ βθῦ ἀθὲ ϑαῦζ ραγθηΐῃθ- 
{150}. 

880. ,οἰστρήσασα: ΥΡῚ. ᾿λατ. ΤΡᾺ. 
ἈΠ ΤΠ ΟΝ "δὲ καϑ' Ἣ λλάδ᾽ οἰστρήσας 
δρόμῳ ὅρκους παλαιοὺς Τυνδάρεω 
μαρτύρεται. 

Επαχ. 1797 
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κέλευϑον ἧξας πρὸς μέγαν κόλπον Ῥέας, 
ἀφ᾽ οὗ παλιμπλαάγκτοισι χειμάξει δρόμοις" 
χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχὸς, 
σαφῶς ἐπίστασ᾽. 

3γ7 “ 

Ι͂όνιος κεκλήσεται, 840 

τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 
σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενὸς 
ὡς δέρκεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ 
᾽ ἍΠ ΠὙ ᾽ κ » “ ΄ ᾿ 
ἐς ταύτον ἐλθὼν τῶν παλαι λογῶν ἴχνος. 

ἐς κοινὸν φράσω; 

845 

ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτη χϑονὸς 
Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματι" 
ἐνταῦϑα δή σε Ζεὺς τίϑησιν ἔμφρονα 

887. κόλπον Ῥέας: καὶ ᾿ἡπολλώ- 
νιος (ΑὙροῃ. ΓΝ 821 δή δα τότε 
Κρονίην Κόλχοι ἅλα. δ᾽ ̓ ἐκπρομολόν- 

: τες) Κρονίην ἅλα τὸν Ἰόνιόν φησι. 
οὕτω γὰρ ἐκαλεῖτο. ὅ66}ο!]. -- μέ- 
γαν: νοΥρ. Αθῃ. ΠῚ 211 ἰπβα δ 
Ἰοηΐο ἴπ τηϑᾶρηο, ἄδζὰ ὥϑβυνϊαθβ: 
ΒΟΙΘΠ πγτη ΤΟΙ." Β᾽η11Π| 6886 1π|- 
τη ΘηΒΌτη 8 Ὁ Τομΐῶ ἀβαπθ δι 5ΙΟΙ 11 
δῦ παϊὰβ ραγίθβ θββδθ Ααχιθϊουμη, 
Αομδίουμι, ΕἸ ρΙγοὐϊ απ. 

888. παλιμπλάγλτοισι : πάλιν Ὀ6- 
ἀθαϊοῦ “νοῦ ΜϑΟΥ ἃ0 [1π8 ἴδθβίβ 
Τιδμα σαγοκ᾽, νρ]. Ηουα. Θά. 18, ὅ 
παλιμπλαχϑέντα. χειμάξει (Ζὰ 568): 
485 ῬΥυββθηβ σοῖρὺ ἃπ, 4858 α16 Απ- 
Καμή 61 Ῥγογηθίμθιαβ Ζὰ αἸΘΒ6 1 
Ἰούχίθῃ ϑαΐθ σομῦσί. 

840. ᾿Ιόνιος: ἴῃ 8 ἁπυϊομίσ8 Εἰγ- 
ΤΠ ]ΟΡῚΘ. [}ἡ Ἰόνιος ἰβύ Βῖθγ,. 16 
Επαγ. ῬΏοθη. 208 (Ἰόνιον κατὰ -Ξ 
ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι), 416 ογβίθ 5106 
Κατ. (1ο Παὸΐύ μοὶ Ονἱά. Ηβγ. ΧΙΥ͂ 
108 α΄16 οὐβίθ 51106 ΚαγΖ.) 

841. τῆς σῆς πορείας, 1{ἸΠ6Υ]15 
ἴαϊ, φαϊδαβ ὑα] (ΘΟ 2); δημθυΒ 798 
(γα θοῦ 8 {π8.6). 

848. τοῦ πεφασμένου: τοῦ φα- 
νεροῦ. 080]. 

846. τῶν πάλαι (γοι ἀθΓ πϑοῃ- 
βύθῃ γουρδηρθημοὶὑ 10 Αρ. ὅ81 
ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 
ὅτ᾽ ἡλὃ" Ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος 
πυρός) λόγων: ν5]. 815. 

8406. ἔστιν πόλις Καάνωβος: ἴὰ 
ΘΡΊΒομ νυ Ὑ͵οῖβθ ὑπαὶ τϊῦ ΘΡΊΒΟΠΘΥ 

ὙΥϑηδαηρ πὶτα α16 ΒΟ] ἀθγαηρ ἀ6Γ 
ΟοΥ μοὶ ἀθὺ ΒΘβομυθι θαπηρ' ΘΓ 
ΒΘρΘ θη δ᾽ΐθῃ σουθαβρββομιοκύ, υρ]. 
Οα. 8, 298 ἔστι δέ τις λισσὴ αἷ- 
πεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη, 1]. 2, 811 
ἔστι δέ τις προπάροιϑε πόλιος αἷ- 
πεῖα κολώνη (Ὀδὶ αὐ θ᾽ πΙβομθη ΠΟ Ε- 
ἔθση ϑϑὺ ἸοοαΒ); ΒΌΡΒ. Τσδομ. 287 
ἀκτή τις ἔστ᾽ Εὐβοιίς, 152 ἀκτή 
τις ᾿ἀμφίκλυστος ἔστιν, Απύ. 966 
παρὰ δὲ κυανέων σπιλάδων ἀκταὶ 
Βοσπόριαι ἰδ᾽ ὃ Θρηκῶν Σαλμυ- 
δησσὸς ἵνα κτὲέ,, Ἐὰν, ΗΙΡΡ. 1199 
ἀκτή τις ἔστι ᾿τοὐπέκεινα τῆσδε 
γῆς, Τρ. 1 202. ἦν τις διαρρῶὼξ 
κυμάτων πολλῷ σάλῳ κοιλωπὸς ἀγ- 
μός, 1460 χῶρός τις ἔστιν ᾿ἀτϑίδος 
πρὸς ἐσχάτοις ὅροισι; ΘΟ ΑΘΒΟΗ. 
Ῥουβ, 447. --- χϑονός: “ἴῆγοβ Π8η- 
468᾽, ΒΌΡΡΙ. 117 οἴακος ἐϑυντῆρος 
ὑστάτου νεώς. δ ΠῚ: ΞΌΡΡΙ. 811 καὶ 
μὴν Κάνωβον κἀπὶ Μέμφιν ἵκετο 
(1). 

847, προσχώματι: τῷ ὑπὸ τοῦ 
ποταμοῦ ἐτησίῳ προσϑδήματι τοῦ 
χώματος. Θ080]. Υ61]. 850!. ἔν. 28 
Νείλου ἐπὶ προχοῇσι Κανωβέδος 
ἐγγύϑεν ἀκτῆς. 

848. τίέϑησιν: ἄρτι ΡῬγομθίμθαβ 
Βοισοθῦ α16 Δακαηῖ τὶ ἀοσθηνγαγῦ 
νοῦ. ΥὙρ]. ψζὰ 109 υπᾶ 211, -- ἔμ- 
φρονα: ΜΒ] α16 ϑᾶρα σοϑηαοσγῦ 1δύ; 
ΔΟῚ ΑΘΓ ΒΘυυ ΒΒ] Ὲ. ϑδρθ, (ὰ 
601) ὁ Ζεὺς ἐπαφησάμενος τῆς Ἰοῦς 
πάλιν εἰς γυναῖκα μετεμόρφωσε 
(ϑομο]. σὰ ἔπν. ῬΠοθη. 678), νρ]. 
ΟνΙὰα, Μοῦ. 1 738 νυϊῦαβ οαρὶ 116 
Ῥυϊοσοβ δίαπθ αποᾶ φηΐθ ἔαϊῦ, 

᾿»" 

ὉΠ ὡ.ῳ  Ὡ ὐὐπν.΄ ΟὅΟ “τ΄ 
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ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρὶ καὶ ϑιγὼν μόνον. 
ἐπώνυμον δὲ τῶν Διὸς γεννημάτων 850 
τέξεις κελαινὸν "Επαφον᾽ ὃς καρπώσεται 
ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα" 
πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 
πάλιν πρὸς ἴΖώργος οὐχ᾽ ἑκουσ᾽ ἐλεύσεται 

ϑηλύσπορος. φεύγουσα συγγενῆ γάμον 8ῦῦ 
ΟΥ̓ δὲ ἀνεψιὼῶν" ἐπτοημένοι φρένας, 

κέρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν λελειμμένοι, 
ἥξουσι ϑηρεύοντες οὐ ϑηρασίμους 
γάμους, φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεός" 
Πελασγία δὲ δέξεται ϑηλυκτόνῳ 860 

849. Τὲ5 οτὺ ἐπαφῶν ἰϑὲ ρσο- 
Ῥυαοηῦ ἂτὶ ἀοΥΓ ἘΠ γγΟ]ΟΡῚΘ (68 
ΝΑΠΊΘΗΒ Ἔπαφος. ὙΠ|16Ὲ σϑεὶ. ϑΌΡΡΙ. 
46 ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπεκραίνετο μόρσι- 
μος αἰὼν εὐλόγως, Ἔπαφόν τ᾽ ἐγέν- 
νασεν): 16 ἀυσγοῦ ἐπαφῶν ἀταρβεῖ 
χειρέ ΔΏρΘΡΘΌΘΩΘ Τιοιοθρσκοιῦ ἀπὰ 
ΒΟΒτη υ ΖΙ οϑισκοὶῦ ἀν {Ππυυδηα]θὰηρ' 
σῖγα ΠΟΟῚ πᾶπον Ῥθϑύμπητηῦ ἀῦγοῦ 
καὶ ϑιγὼῶν μόνον Ὑ1Θ ΒΌΡΡΙ!. ὅ10 δίῳ 
δ᾽ ἀπημάντῳ σϑένει καὶ ϑείαις ἐπι- 
πνοίαις παύεται, 1065 Ἰὼ πημονᾶς 
ἐλύσατ᾽ εὖ χειρὶ παιωνίᾳ κατασχε- 
ϑὼν, εὐμενεῖ βίᾳ κτίσας, 48 ἐξ 
ἐπιπνοίας Ζηνὸς ἔφαψιν. 

860. [πὶ φϑυίθυ Ὑγ οῖβα ἀθαϊοὺ Ῥσο- 
τηθύῃθαΒ ἀφαΥ0, ἀδ.85 ΘΥ τῶν Διὸς 
γενημάτων [ἅν τῆς Ζ!΄ιὸς ἐπαφῆς 
βοσύὺ, 81, Ὑγ88 8100 γΟῊ 5610 εὺ γοῦ- 
βέαπια κι, 88 ΒΌΡΡΙ. 3512 καὶ Ζεύς 
γ᾽ ἐφάπτωρ χειρὶ φιτύει γόνον διι8- 
αὐ] ΚΠΘῊ Δηρ ΡΟ ΌΘη γα, 116 ΔΈΟΙ 
Β6Βοη ΟΌΘη 884 ἀδγααῇ ΤΥ ΟΣ 
Ἰβ86. - ἐπώνυμον τῶν Ζιὸς γεννη- 
μάτων Ὀοαραϊοῦ “Ῥοπδημηῦ Ὡ80 ἢ ΑΘΓ 
Αὐτὸ υπᾶ Ὑ εἶβθὸ ἀ88 γεννᾶν (ἀγοἢ 
ἐπαφή)"; γγ16 65 ΞΌΡΡΙ. 815 Ἔπαφος 
ἀληϑῶς ῥδυσίων ἐπώνυμος Πιοϊδδῦ 
(808, ἀν Αὐύ ἀοὺ Ηθυβίθιπηρ' ἀγ ἢ 
ἐπαφή . 

801, τέξεις: ἀἴθβϑϑῖθο ΕὌΥΤα ΘΟ ἢ 
809; α16 τηθαϊ]816 768. 

862. πλατύρρους: γΡ]. ἴτρτη. 304 
ἔνϑα Νεῖλος ἑπτάρους (α]6 ϑαΐσο- 
Ἰόβίθ Βουτη ἴγριη. 280 πλεκτάνην 
χειμάρροον). 

853. πέμπτη: Ζὰ 114. 
804. οὐχ ἑκοῦσα: οΥκ]ᾶγῦ ἀπγοἢ 

θη Ζαβαΐξ φεύγουσα... ἀνεψιῶν. 

-- ἐλεύσεται: ἐλεύσομαι πο} ΞΌΡΡΙ. 
522: βΒοηϑὺ Κοτησηῦ 61 δὐθβο θη 
Το έθυπ μὰν εἶμι ΝΟΥ. 

8ῦὔ ἔ. συγγενῆ 5βίθῦ τηοὐν!θτθμα 
ἐὰν φεύγουσα. -- ἀνεψιῶν: γνρ]. 
ΒΌΡΡΙ. 820 Ζαναός" ἀδελφὸς δ 
ἔστι ᾿πεντηκποντάπαις. “Αἴγυπτος. 

π-- ἐπτὸο μένοι: ΕΓ, Τρῃ. Α. ὅ80 
ἔρωτι ὃ αὐτὸς ἐπτοάϑης, ΞΆΡΡΒΟ 
ἔτ, 2, ὅ καὶ γελαίσας ἱμερόεν, τό 
μοι μὰν καρδίαν ἐν στήϑεσιν ἐπτό- 
ασεν, ΑΡΟΙ]. ἘΠ. 1 1282 τοῦ δὲ 
φρένας ἐπτοίησεν Κύπρις. 

807. κέρκοι: ἴῃ αἸΟὨ ΘΥΙΒΟΠΘΥ 
Ἄγ 6156 ἰϑὺ ἀδ8 ΟΊ Ομ 188 Ομη6. οοχι- 
Ῥαγαύϊνθ Οοπ] απ Κύϊομ ᾿οὶρ  βοϑύσζῷ. Ζα 
ἄθτῃ Ο]ΘΙ ΟΠ 1886 γ9]. ΘΌΡΡΙ. 228 ἐν 
ἁγνῷ δ᾽ ἑσμὸς͵ ὡς πελειάδων ἵξεσϑε 
κίρκων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ, ἯΙ 
22, 189 ἠύτε κίρκος ὄρεσφιν ἔἐλα- 
φρότατος πετεεινῶν ῥηιδίως οἴμησε 
μετὰ τρήρωνα πέλειαν. 

᾿ Βῦὅ9. φϑόνον ἕξει, φϑονήσει: γ9]. 
χρείαν ἔχειν ΟΌΘῃ 169, (Πο. 481, 
1)6ν πη ιϑὺ “ αοἱὐ ψιγα 1ππθη νϑῦ- 
ΒδσΘη, ὙΟΥΠΘΟΙ 516 Τὰ ρ6π᾽, σωμά- 
τῶν τῶν παρϑένων φϑονήσει αὖυ- 
τοῖς (γ5]. ὅ84); “ Ῥαθ]]αγατα ἔγαοὔμι 
θὰ τηδυϊ18 ᾿ην] 6010 (ΗΘΥΏ6). 
16 ΒΠῸ6 ψίῖχᾶ χα ΘΘΒΟΒ]ΟΒΒΘΗ 
ΜΘΥΘη, ΔΌΘΙ 65 ψιγὰ οἷηθ ΒΙαῦ- 
Βοομσοιὺ ψογάθῃ. 

800. Εὰν δέξεται γουϊδηρ ΘΙΠπ 
τα. Οοπδύγιονουι 468 ϑαΐζοβ αἷμ ά- 
ξεται (ΞΞ αἵἱμαχϑήσεται 716 ΞΟΡΉ. 
ῬΏ1]. 48 φυλάξεται - φυλαχϑή- 
σεται, γ85]. Αρ. 1589 ϑανὼν πατρῷον 
αἵμάξαι πέδον, Ῥεγ5. 596 αἵμαχϑεῖσα 
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"ώρει δαμέντων νυκτιφρουρήτῳ ϑράσει" 
γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ, 
δίϑηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος" 
τοιάδ᾽ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 
μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ 805 
κτεῖναι σύνευνον. ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 
γνώμην δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται, 
κλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος" 

Ο 3 

αὐτὴ κατ 

μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ 
ἼΖργος βασιλικὸν τέξει γένος. 

ἐπεξελθεῖν τορῶς. 870 

σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται ϑρασὺς 
τόξοισι κλεινὸς ὃς πόνων ἐκ τῶνδ᾽ 

λύσει. 

ΦΥ ΔΝ 

ἐμὲ 

τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 
μήτηρ ἐμοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέμις" 
ὅπως δὲ χὥώπη, ταῦτα δεῖ μακροῦ λόγου 876 

δ᾽ ἄρουρα, Ἐπτ, Ηδτο. ὅ78 αἵμαχϑη- 
σεται Ζίρκης νᾶμα. ὟΝαρθῃ Ἂἀ68 
Μδηροθ]ὶΒ ον σου μη ] ἸΟἤθη ΟἾΒῸΓΣ 
γ5]. σὰ 640 ἃ. οὔθη 5. 28 Νοίθ). --- 
Πελασγία: ν6]. Εγ. ΒΌΡΡ!. 807 καὶ 
μεγάλᾳ Πελασγίᾳ καὶ κατ᾽ "άργος, 
ϑύγαθο Ρ. 221 Αἰσχύλος ἐκ τοῦ περὶ 
Μυκήνας Ἴργους φησὶν͵ ἐν. ἹἽκέτισι 
καὶ Ζαναΐσι τὸ γένος αὐτῶν (ηξτα- 
Ποῖ τῶν Πελασγῶν) καὶ τὴν Πελο- 
πόννησον δὲ Πελασγίαν φησὶν Ἔφο- 
ρος κληϑῆναι. ἘΠ’ 1εῦ ἀδ5 ᾿ἃπα 468 
ῬαΙαΒΡῸΒ (ΞΌΡΡΙ. 260) ἃ. 1. ΑΥ̓ΡῸΒ 
(ϑαρρ!. 654) σ᾽ ϑιπιθίῃ!. --- ἄρει, φόνῳ. 
τ-- δαμέντων, αὐτῶν, Κυᾶρου 1 8 47, 
4, 8. -- νυχτιφρουρήτῳ: Θ6ΠΟΙ, 
τῷ νυκτὸς ἐπιτηρήσαντι, νἱθ] Π] ΘὮΥ 
»» ἈΔΟΙ νυ Δ θ πα“. Ὑρ]. σὰ ὅ99. 

862. ἕκαστον δγβίγθοκὺ 16 (16]- 
ἴῃ 5688 ΒΘρΡΥ ΠΝ δῦ. δα γυνή. 
-- αἰῶνος στερεῖ: ΒΕ]. 1 5 158 
αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερϑῆῇς, 
10, 468 ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή 
τε καὶ αἰών. 

8608. ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος: 
ΥΩ]. ΞΌΡΆ. ΑΙ. 9ῦ ἔβαψας ἔγχος εὖ 
πρὸς ᾿Αργείων στρατῷ: ἐν σφαγαῖσι 
Μ16 ἐν φόνῳ “τὰ ΒΙαΐθ ἀδθν 66- 
τηογαοίθμῃ᾽., (ΒΙοτηβο!ὰ οὐ κἸᾶυῦ πϑ 0 ἢ 
ΒΒΏΚοη ἐν σφαγαῖσιν “ἴῃ ἱπρηϊο’ 
ἀηα γρυρ]ϑϊοῃῦ ἔαγ. Ογθϑύ. 291 
μήποτε ἡ τλα ϑοὶ ἐτν σφαγὰς ὦσαι 
ξίφος, Αὐιϑῦ 14 κοινὸν 
δὲ μέρος ΕΣ καὶ στήϑους 
σφαγή (061 Τ]ΙΘΥΘἢ), Ῥοίγαθη. ὙΠ 

48 τὸ ξίφος καϑ'εῖσα διὰ τῆς σφα- 
γῆς, Δαϊοηίη. 1 Όθγα], 26 ἐπάταξαν 
ἑαυτὰς τῇ κερπίδι παρὰ τὴν κλεῖδα 
καὶ ἀνέρρηξαν τὴν σφαγήν). 

804. ΥΒΊ. ΒΌΡΡΙ. 1082 μηδ᾽ ὑπ᾽ 
ἀνάγκας γάμος ἔλϑοι Κυϑερείας" 
στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἄϑλον, ΧθθορΆ. 
Απδρ. ΠῚ 2, 8 οἶμαι γὰρ ἂν ὑμᾶς 
τοιαῦτα πα εἶν, οἷα τοὺς ἐχϑροὺς 
οἵ ϑιεοὶ ποιήσειαν. 

80ῦ. μέαν: σὰ 1174. --- ϑέλξει τὸ 
μή: δὰ 380. 

866 [(. ἀπαμβλυνϑήσεται: ἄπαμ- 
βλύνειν αὖ ἀμβλύνειν ἂἀ6. ᾿πιρϑοΐα 
ΔΏΪΩΙ τϑύαγἀαΐο Ῥομὶίαγ. Οοιηρᾶ- 
τϑθ]0 ἃ σθύμβα, ἔθου] 8016. ἀποῦύδ, 6ϑῦ. 
ϑῖο Βερύ. 71 τεϑηγμένον τοί μ᾽ 
οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ (ϑομᾷϊ). --- 
γρ]. ἀ16 Υοντίθ ἄθὺ ΗἩγρθϑυτηπθβύγδ 
Ὅ61 Ονϊᾶ, Ηργ. ΧΙΥ͂ 9 6888 συϑᾶπι 
Ῥγδθϑύαῦ απϑηὶ 8510 Ρ] δ οιῖθ8θ6. Ρῶ- 
τϑηΐ. ΝΟΗ ρῥὶρϑῦ ᾿πσλσπθ8. οδ ΘΕ Β 
ΒΔΌΘΥΘ ΤΠΘΠῈΒ, 

8609 ἢ Ῥτοιηθίμθαβ Ὀθρίπαδ, 8185 
ΟΌ ΘΓ 81165 Ὀθυιομύθη ποθ, Ὀτιομὺ 
ΔΌΡΥ φῬ] δύο 0. [πὰ ἀἰοβθιῃ ΘῚΠΠ6 
ἰδῦ ἀδ8 Αβυπάθίοῃ. μακροῦ λόγου 
δεῖ σὰ ἀθαΐθη. Ζὰ μακροῦ, λόγου 
γρ9]. Ῥθυβ. 718 πάντα γὰρ ἀκούσει 
μὖϑον ἐν βραχεῖ λόγῳ. 

874. διηλϑε ψῖθ διεῖπε (“Ἰορύθ 
ΘΒ ΠΥ ΠΟ ἀ8..). --- Τιτανὶς Θέμις: 
Ζὰ 210. 

τό. Πὶθ γουθιηδαηρ γοὰ ὅπως 
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εἰπεῖν, σύ τ᾽ οὐδὲν ἐκμαϑοῦσα κερδανεῖς. 

1. ἐλελεῦ. ἐλελεῦ. 
Εε 3 

ὑπὸ αὶ αὖ σφάκελος καὶ φρενοπληγεῖς 
μανέαι ϑάλπουσ᾽ . οἴστρου δ᾽ ἄρδις 
χρίει μ᾽ ἄπυρος" 880 

κραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει" 
τροχοδινεῖται δ᾽ ὄμμαϑ᾽ 
ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι 

α. ὅπῃ 5011 769] ομθη Ὁτηβίαπα Ζὰ- 
βϑτητη θηξαββθη. Ζα ἀογ Ε]ΠΡ056 νϑ]. 
915. Ὗναβ Ῥυοτιηθίμθιβϑ ΒΊΟΥ συϑὺ- 
βομσγοισὺ, ουϑηγῦ ἀοὺ Ζ. ΒΟ ΌΘΥ ἴτὰ 
Προμηϑεὺς λυόμενος. 

818. Ὅοῦ ὈΙομίοσ ῬὈθηϊίφυ 815 
Μούϊν [ἅν ἀὯὰ5 Αὐὐγοίθῃ ἀθὺ Ιὸ 
οἴπθῃ πθᾶθῃ Απί}} 468 ΝΥ ΔΒ ΠΒΙΏΠ 68 
(οἶστρος). ἴο Ῥυΐτμοβ ἐαπύατῃ ἴαγο- 
ΥἿβ πηρϑῦαβ γϑυ 8 ἀθβουιῦ, τρ]1- 
απο5 γΘΥῸ Βοθηξδ, Θρ δῶ ϑρδοίαξουῖβ 
᾿τηϑρῚ ΟΠ] δοηϊοίθπμάο5 το παῖ 
(Βομαυ2). --- ἐλελεῦ: ϑρηνῶδες ἐπί- 
φϑεγμα, 5080]. ἐλελεῦ" ἐπιφώνημα 
πολεμικόν" οἱ δὲ, προαναφώνησις 
παιανισμοῦ᾽ τίϑησι δὲ αὐτὸ Αἰσχύ- 
λος ἐπὶ σχετλιασμοῦ ἐν Προμηῦ εἴ 
δεσμώτῃ. Ἠδεγοι. Ποὺ Βομ)δομίγαξ 
ἰδῇ σϑυϑμ]ῦ, ἀπ ἅδη ϑὕασπη (68 
ὙΑἸππβίπηβ ἀδυσυβίθ! θη, -- ὑπὸ -- 
ϑαάλπουσι, γ5]. σὰ ὅϊ4. 16 Ἐϊη- 
ΒοΒΊθθαηρ σοῦ Ὀροαθαΐθμάθτθα πᾶ 
τη ὨτοΎθη ὟΥ ὄσίουῃ (ποῦ Ὁ]055 οἱπ- 
Β1ΠὈῖσθα ΟΠ] αποὕΟμθη. τἀ. ΘΗΚΠ1]- 
Βοῦθηῃ ΡΥοπΟτΪη8) Ζβομθη Ργἕ- 
Ῥοβιξϊοθ ὑπᾶὰ ϑεθαμι βπαᾶθὺ 5101 
Ῥοὶ Αθβοθυ αβ ταῦ Αὐβηθηπ]6. ΟΠ 
«Ασ. 1916 ππὰ ἀθὺ Ζυθ 6] Πα θη 
Ἔ66116 ϑϑρύ. 1028. πΐθπια!β ἱπὶ Τυῖ- 
τα θυ, 

819. ὑποθάλπουσι: ὑπὸ Ὀδἀθαϊοῦ 
8, σ. ἃ. “ἴδηρθη δη"᾽. Ζὰ ϑάλπειν 
γ9]. αἀ΄16 γοτίθο ΟΟΥ γὺη ἱΠΠΘΥΘΥΙ 
Βοροίβίθσαπρ ΘΥρ ΘΠ 6η. ΒΘ Π θυ 
Καβαπάτα ἀρ. 1266 παπαῖ, οἷον τὸ 
πῦρ ἐπέρχεται δέ μοι. -- σφάκελος: 
σπασμὸς τοῦ ἐγκεφάλου. 5080]. ν9]. 
Ἐατ. ΗΙΡΡ. 1351 διά μου κεφαλᾶς 
ἀσσουσ᾽ ὀδύναι, κατὰ δ᾽ ἐγκέφαλον 
πηδᾷ σφάκελος. 

880. ἄρδις: ἀκίές Αἰσχύλος Προ- 
μηϑεῖ δεσμώτῃ. ΗΘΒΥ0}. -- ἄπυρος 
κι Ἰᾶγὺ ἀ6ν 5010]. ἡ πολύπυρος διὰ 

ἑλίγδην. 
λύσσης 

τὸ σφοδρὸν πάϑος (αὐ ἈΒΠΔΠΠῚΘ 
468 5. δ. ἃ Ἰηὐθηβίν αι) ἢ πῦρ μὴ 
ἔχουσα. Τιούχίογα ΕΥΚΙάγαηρ ἱπὶ 
ΒΙΏΠΘ γῸη “ἰθ]απη ἰρη] πῸη δατηο- 
ὕμτη, 51Π6 ἸῺ Γαοίατα’ Πα θ θη ϑομτ 
ΠΕ Ηδυτπδυα ΖὰῪ ΟοἸθαηρσ σθὈγδομῦ. 
Αἀϊθοίνο ἄπυρος [6] ατα χαθίαρμο- 
ΤΊΟΘ. αἸούπτη ὃ, ῬΥΟΡΥΙΘ 510 Δρρϑί!αΐο 
αἰβογθυῖν ΑΘΒΟΏΎ 5, (ϑομαϊ2), νϑ]. 
Ομο. 498 πέδαις ἀχαλκεύτοις γ0Ὲ 
ἄθια Βαηρραγμθ ἀθν ΚΙγὑδιηπθοβίγα; 
ἔγρτω. 298, 4 ἄπτεροι πελειάδες γ0 
Π {7} ῬΙοίαά θη, Ασ, 1268 δίπους λέ- 
αινα Υ0ὺη ἀ6Υ ΚΙγὑδηπηπθοϑίγα, ϑορύ. 
θά κῦμα χερσαῖον στρατοῦ, ΘὈα, 942 
ὃ πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρὸς συϑ'εὶς 
γοῖηθ ϑομνθγίθ, ὅρη. ΤΎϑοι, 874 
βέβηλχε “Δηιάνειρα τὴν πανυστάτην 
ὁδῶν ἁπασῶν ἐξ ἀκινήτου. ποδός, 
Ο. ᾿ὰ, 190 Ἄρεα... ὃς νῦν ἄχαλκπος 
ἀσπίδων (του ἀ6Υ Ῥοβί), Επν. ἔτ. ὅ98 
αἰδοῦς ἀχαλκεύτοισιν ἔξευκται πέ- 
δαις, Ιρῃ. Τ, 109 ἄπτερος ὔονις, 
Οὐ. 6021 ὑφῆψε δῶμ᾽ ,ἀνηφαίστῳ 
πυρί. 

881. φρένα: πὰ 861]. -- Ζπ ἄθΥ 
Βϑπσθη Ὑουβίθ!]απρ᾽ γρ]. ΟΠο. 10 
ὀρχεῖταν δὲ καρδία φόβῳ, 1026 
πρὸς δὲ καρδέᾳ φόβος ἄδειν ἕτοι- 
μος; ἢ δ᾽ ὑπορχεῖσϑαι κρότῳ, Ἀρ-. 
996 πρὸς ἐνδίκοις φρεσὶν τελεσφό- 
ροις δέναις κυκλούμενον κέαρ, ΗΟΠῚ. 
ῃ, ͵, 210 “Ἔχκτορέ τ᾽ αὐτῷ ϑυμὸς 
ἐνὶ στήϑεσσι παάτασσεν. 

889, Μὶ|Ὸὑ τροχοδινεῖν γ9]. στρο- 
φοδινεῖν Δσ. 61. 

888. ἔξω δρόμου (ΒΩΠΩ’) φέρο- 
μαι: ΥὙ851. ΟΠο. 1032 ὥσπερ ξὺν ἵπ- 
ποις ἡνιοστροφῶ δρόμου ἐξωτέρω" 
φέρουσι γὰρ νικώμενον φρένες δυσ- 
αρῆτοι, ΑΡ΄. 124 ἐκ δρόμον πεσὼν 
τρέχω πὰ ἸΏΒΘΥ “815 ἀθπὶ (66 186 
Κογητη Θ᾽, 
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πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀκρατής" 
ϑολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ εἰκῇ 
στυγνῆς πρὸς κύμασιν ἄτης. 

(στροφή) 

88 

ΧΟ. ἦ σοφὸς ἦ σοφὸς ὃς 
πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλώσσα διεμυϑο- 

λόγησεν, 
ὡς τὸ κηδεῦσαι καϑ' 

(ἀϑτἰστροφη) Ε. 

μήποτε μήποτέ μ᾽, ὦ 

884. γλώσσης ἀκρατής: ,ΣΕὶ. 
ΤΒΘΟΡΏ. 808 οἰνοβαρέω κεφαλήν. 
γλώσσης οὐκέτ᾽ ἐγὼ ταμίης ἡμετέ- 
ρης; τὸ δὲ δῶμα περιτρέχει, Ἰπιογϑῦ. 
1Π| 454 οἰδπαϊοεαῦ ᾿πρθηῖαη, αο] γαῦ 
Ππηρτϑ. 

88ὅ. ϑολεροί: ἨθΒγΟ ϑολερόν' 
ταραχῶδες, ἀκάϑαρτον, βορβορῶδες, 
τεταραγμένον, ΥϑΒ]. Β6Π0Ι. Αἱ. 2306 
ϑολερῷῶ χειμῶνι νοσήσας. 1)85 Αἀ- 
ἡθοῦν οὐϊηποσῦ δὲ θη ΟΠ] Τηη, 
αοὺ ἀστοι 16 ΟΡ σοΐῃ Μβθυθβ: 
σταμπαᾶθ ϑαυΐρσαν τ η]ῦ πιγὰ (κελαινὰν 
ἁῖνα ὅορῃ. Απῦ. 589). ὙΥΙ6 αἰθ6 σψο- 
ϑϑπάθη 6116 πη ἀθῃ βοΒ]διηση Ὀ8]α 
ἀδμῖη δ] ἀογίμιη ΓΏΥΘ, 50 ὙΤΟΥ- 
ἄθη α16 8ῃ αἷθ ὙΥορθη ἅ65 ΠΥΒΙΠΠΒ 
ΒΟ] σπάθη Ἠθάθῃ νὺρ ἀθηΒ6] 6 ἢ 
Ῥίδπ- ὑπαὶ ΟΥ̓ΔΠΌΠΡΒΙΟ5 (εἰκῇ, ἄθτα 
γουδαβρθῃθπάθη ἀκρατὴς γλώσσης 
Θη ΒΡΥ ΘΟ μ6 4) που ρ 6 ΌΘη. ἀπ 
Κὄππθῃ Κοίημθ Ὀθβύϊμημηξθ Βαηη παπᾶ 
Ογάπαηρ βηάθη. -- παίουσι πρὸς 
κύμασιν: ΥὙΡῚ. Ἐπὺπτ. Ηθο. 110 πολ- 
λῆς δ᾽ ἔριδος συνέπαισε κλύδων. 

881--006 ατιύδοθβ δβ:η 0 ῃ. 
ὕδθρου ἀδ5 Μοίγυσμη 5. σὰ 206. 16 
γὰρ Βοίγδοῃίαηρ 65 ΟΠουΒ οοη- 
ἐγδβέϊουρ δὰ ἀδ8 Ὀδβίθ τηῖῦ ἄθπι [’- 
ΤΘῊ τ, ΥΣΥΘ ἢ ΟΟΥ νου αβρ  Π θη 
ϑΟθη6.. 

887. ἢ σοφός: τὸν Πιτταπὸν 1έ- 
γει, ὙΘΙΟΠΘΥ Θἴηθπι, ἀ6Υὺ υγο [ο][θ, 
ΟὉ ΔΙ οἷπ σϑίομϑβ Οὔθυ δίῃ δΥΠΙΘΒ 
ὩΌΘΥ βθῖηθμι ἰθηθ θη βου μ68 

ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ, 890 
καὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 

μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 
ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 

Μϑαομθη χὰ ΕἾΘ ὩΘΏΤΊΘη 80]16, 
σογαῖμοη Πᾶρ6 ἄθῃ ΚΙπαθΥη ζὰ- 
ΖΆΒΘΗΘΙΗ, 616 ἴῃ ἀοΥ Νἔμ6 τοϊῦ ἀθπ 
Κιαθίβ8] βρ᾽δύθη ; ἀδθὶ π808 ἀ]8βθ 
ἀθῃ Βαϊ νϑυποιητηθῃ τὴν καϑ' 
ἑαυτὸν ἔλαυνε. 3080]. (τὴν κατὰ 
σαυτὸν ἔλα ἴῃ ἄθῃι ΕἸΡΊρΎτηση 4685 
ΚΑΙ] πο μο5. Ὀ6ὶ ΠΙορ. 1... 1 80). Ἐπ 
Β0Π0]. νϑυρ]θομῦ ἄδζαὰ ΟΡΙμα. ΙΕ, 
Π 64 «χρὴ δὲ καϑ'᾽ αὑτὸν αἰεὶ παν- 
τὸς ὁρᾶν μέτρον, εὐναὶ δὲ παρά- 
τροποι ἐς κακότατ᾽ ἀϑρόαν ἔβαλον 
ποτὶ κοῖτον ἰόντα. --- Αὐΐ ΒΗ] ]ΟΙ6 
Αγὐῦ ψιτα οἷθπβ ποτηθ ϑαρο νύ 
ΞΟΡΗ. Δηΐ. 020 σοφία γὰρ ἔκ του 
κλεινὸν ἔπος πέφανται: Υ9]. Ἀσ. 
809 οὐκ ἔφα τις ϑεοὺς βροτῶν 
ἀξιοῦσϑαι ἕλειν πτὲ., 160 παλαί- 
φατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 
τέτυκται, ΟΠο. 818 δράσαντι πα- 
Δεῖν τριγέρων μῦϑος τάδε φωνεῖ. 
-- ὕεθθοθυ 416 Αὐβ]δββαμρ γῸη ἦν 
γν9]. Κυῶᾶρου 1 8 62, 1, 6. 

888. ἐβάστασε: ἼΔΕ “Ἐπεὶ 
{ΠῚ τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάν- 

(Οἁ. 21, 406). 5080]. ὙΕΙ͂. Αὐὶ- 
ἐπι ΤΉ σι, 488. πάσας δ᾽ ἐδέας 
ἐξήτασεν, πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρε- 
νί, ῬοΙγΡ. ΥἹΗ 18 πᾶν ἐβάστασε 
πρᾶγμα καὶ πᾶσαν ἐπίνοιαν ἐψη- 
λάφει. 

891. 6 ΟἸ ΘΙ ΚΙαπρ ἴῃ διεα- 
ϑουπτομένων τπηᾶ μεγαλυνομένων 
τηϑ]ῦ θη σ]θίομθη θυ ἀρ Ὀδὶ- ἱ 
ἄρῃ. 
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{(πότνιαι» Μοῖραι, λεχέων Διὸς εὐνάτειραν ἴδοισϑε πέ- 
λουσαν᾿ 890 

δὶ , ’ , -- ΓΙ 3 - 

μηδὲ πλαϑείην γαμέτα τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 
ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρϑενίαν 

εἰσορῶσ᾽ Ἰοῦς ἀμαλαπτομέναν 
δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 900 

(ἐπωδός) 

ἐμοὶ δὲ τιόμενος ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος 
[οὐ δέδια] μηδὲ κρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως ἄφυκτον ὄμμα προσδράκοι με. 

ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὁ πόλεμος, ἄπορα πόριμος " 

895 ἔ, εὐνάτειραν -- πλαϑείην: 
ΥΡΊ]. ϑόρῃ. Ὁ. Β. 1099 τές σ᾽ ἔτικτε 
τὰν μαχραιώνων ἄρα Πανὸς, ὀρεσσι- 
βάτα πατρὸς πελασϑεῖσ᾽ ἢ σέ 
εὐνάτειρα Λοξίου: -- τῶν ἐξ οὐ- 
ρανοῦ πῖθ 902 κρεισσόνων Ὁ εῶν. 
θῖ6 Ῥυδροβιθίοη ἐξ θηϊβρυιομῦ (6 Υ 
γουβίθι!απρ' ,, 416. σοσι Ηϊτητη8] χὰ 
ΤΑΪΤ ΒΘΥΘΡ Κοτηπηθης. ὙΠ]. σὰ Τ02. 

898. ἀστεργάνορα παρϑενίαν: 
“νἱγριηϊθαΐθηα ΥἹΥΙ 8106 ῬΓΟΟΙ ΠῸῚ 
διαδϑηΐθσηἡ αὖ φυξανορίᾳ ϑΌΡΡ]. γ. 
9 “ΡῬτηοοοσαα ἔπαρε’. Οαϊαπη ουρῶ 
Ιονθῖη ἴο ἴρβὰ Ῥυοαϊάθγαῦ ν. 789 
(ϑοιμαϊ), νρὶ]. στυγάνορα 124, γά- 
μον δυσάνορα ΘΌΡΡΙ. 1064. 
899. ἀμαλαπτομέναν: ὙΡῚ. ΤΙ ΥΘΟΡΙΥ. 

84 ἡμάλαψε κάρχαρος͵ κυ ων, Ἡρβυθῆ. 
ἠμαλάψαι" χρύψαι, ἀφανίσαι (σ161- 
ΤΉΘΗΥ ἡμάλαψε" ἔκρυψε, ἠφάνισε). 
Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ, Ῥῃο- 
{ϊὰ5 Ρ- 68, 8 ἡμάλαπτεν᾽ ἔκρυπτεν, 
ἠφάνιξεν. Ηδβυοη. ἀμαλόν" ἁπα- 
λόν, ἀσϑενῆ (Επτ. Ηβγ80]. 75). 
900. ἀλατείαις πόνων: ὭθΟΥ α16 αυδ- 

πίαύνο Βοαθαθαηρ 468 ῬΟββθββίυ θη 
τ. τηϑύθυϊ 8] 6 ρθη. 5. Κυᾶρου [1 8 47, 
ὅ α. θ, 2, νϑῖ]. Ευτ. ΤΡΏ. Α. 1280 
πόνων τιϑηνοὺς ἀποδιδοῦσα σοι 
τροφάς, δύο ΒδΟΟΙ, 1218 μόχϑων 
(6 νυ δ ΒΆ] 10} μοχϑ'ν) μυρίοις ξητή- 
μασι, ϑὅορῇ. ΑἹ. 888 τὸν μαχρῶν 
αλάταν πόνων. --- δυσπλάνοις ἀλα- 
τείαις: γρ]. Αρ. 1186 καχκύποτμοι 
τύχαι, ῬοΥβ. 711 βίοτον εὐαίωνα, 
ΞΌΡΒ. Ο. Ο. 110 εὐήρετμος πλάτα, 
ΑἹ. 198 λόγος κακόϑρους, Ἐὰν. ΗἸΡΡ. 
200 εὐπήχεις χεῖρας. 

901. ἐμοὶ τιόμενος, ὨδγΆ]1ΟῊ ἐστί, 

γΕ]. Ῥουβ. 1000 ἔταφον, ἔταφον, 
οὐκ ἀμφὶ σκηναῖς τροχηλάτοισιν 
ὕπιϑεν ἑπόμενοι (5611. εἰσίν), Εατ, 
Ιοη ὅ17 ἡ γὰρ ἀρχὴ τοῦ λόγου πρέ- 
πουσά μοι, ἀδσα μα, ὅ40 ξενοτί- 
μους ἐπιστροφὰς δωμάτων. αἰδόμε- 
νός τις ἔστω. -- ὁμαλὸς ὁ γάμος, 
ὁμαλὸς ὧν ὃ γάμος (πῃ 416 ἘΠΘ 
Θ΄π6 ΘΌΘΏΤ 5556 Ὑ ΘΙ παπηρ᾽ σ]οῖ- 
ΟΠοΥ ϑύδηαθ 150). 

908. ϑεῶν ἔρως αἸοΠ θΥΊΒ0}) ΕΣ 
ϑεοὶ ἐρῶντες. -- ἄφυκτον ὄμμα 
προσδράκοι μὲ: 8! αἴ6 5..61160 γοῃ 
δέργμα προσδέρκεσϑαι ᾿ἰδὺ ὄμμα (ΞΞ 
ὄψιν) προσδέρκεσθαι βοἰγοίθα, νΕΊ. 
Ῥρυβ. 81 λεύσσων δέργμα, 808 πή- 
δημ᾽ ἀφήλατο; Ζὰ ΘΓ σϑῆζθη Οοη- 
βίσποίΐοῃ (ὑγαηβι νου σουβϑεν π6- 
Ῥθη ἄθη Αοο. (68 ΤΠ 818) νο]. 
Ἐπωγ. ῬΏΟΘη. 298 γονυπετεῖς ἕδρας 
προσπίτνω͵ σ᾽ ἄναξ, Οὐ. 1020 ὥς σ᾽ 
ἐδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι πανυστάτην πρόσ- 
οψιν ἐξέστην φρενῶν, Κτΐρον Π 
8 40, 12, 1. 

904. ἀπόλεμος ὁ πόλεμος: νοὶ. 
Αρ. 1142 “νόμον ἄνομον, πατα. 1088 
παῖδες ἄπαιδες, ῬρογΒ. 080 νᾶες 
ἄναες, Ἐπτ. Ηργο. 1188 ἀπόλεμον 
πόλεμον, ΒΌΡΕ. ΑἹ. θ0ὅ ἄδωρα δῶρα, 
ΕἸ. 1164 μήτηρ ἀμήτωρ, Ο. Τ᾿, 1214 
ἄγαμος γάμος α. ἃ. -- ἄπορα πό- 
ρίμος ταῖν ον Οοῃβύσαουίομι 468 ν᾽ ϑυ- 
Ῥὰπι5 ψῖθ πο. 22 χοὰς προπομπόύς, 
Ῥθυβ. 981 μυρία πεμπαστάν, δὰ 1. 
894 τὸ πᾶν μῆχαρ οὔριος Ζεὺῦς, 
ρ΄ 1090 πολλὰ συνίστορα (στέγην) 
αὐτόφονα κακά; ἀδ 28 ΑΘΒΟΒ, ΒΌΡΡΙ. 
149 ἀδμήτας ἀδμήτα δύσιος γενέ- 
σϑω (ΞΞ:Ξ δυσάσϑω), ϑορΡῃ. Απῦ. 181 
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οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν" 90ὅ 
τὰν “Ππὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 

μῆτιν ὅπα φύγοιμ᾽ ἄν. 

ΠΡ. ἢ μὴν ἔτι Ζεὺς καίπερ αὐϑάδης φρενῶν 
ἔσται ταπεινός. οἷον ἐξαρτύεται 
γάμον γαμεῖν" τι ὟΝ ᾽ , 

ος αὐτὸν ἔκ τυραννέδος 
ϑρόνων τ᾽ ἄιστον ἐκβαλεῖ" πατρὸς δ᾽ ἀρὰ 910 
Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς κρανϑήσεται. 
ἣν ἐχπίτνων ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 

τοιῶνδε μόχϑων ἐκτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 
δυναιτ᾽ ἂν αὐτῷ “πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 

ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα χῷ τρόπῳ. πρὸς ταῦτα νῦν 91 
ϑαρσῶν καϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις κτύποις 

πιστὸς τινάσσων τ᾽ 

οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ 

2 ". Ψ, , 

ἐν χεροῖν πυρπνουν βέλος. 
ἐπαρκέσει τὸ μὴ οὐ 

πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετά" 
τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκευάξεται 920 

καί σὲ φύξιμος (ΞΞ φεύγειν δύνα- 
ται); Ἔν, ΤΡ, Δ. 12δὅ ἐγὼ τά τ᾽ 
οἰκτρὰ συνετός εἶμι καὶ τὰ “μή, 
1γΧ. 8, 21 ταῦτα ἔξαρνός ἔστι, 
[Ρ]αὗὖ.) ᾿ΑΙοἷρ. Π Ῥ- 141 17 ἀνήκποον 
ἑεέναι χϑιξαά τε καὶ πρωϊξὰ γεγξνη- 
μένα, ΡΙαῦ. Ομδστα. Ρ. 168 Ο ἐξάρνῳ 
εἶναι τὰ ἐρωτώμενα. 

906. τίς ἂν γενοίμαν ἰϑὺ πῖομῦ 
γΘΥΒΟ Ιθάθῃ, γῸΠ αθπὶ σον Ὁ ΒΏ]]ΟΠΘΗ 
τί ἂν γενοίμαν. 

906. ὙΕΙ. 861 α. 1]. 8, 148 ἀνήρ 
δὲ κεν οὔτι Ζιὸς νόον ᾿εἰρύσσαιτο 
οὐδὲ μάλ᾽ ἴφϑιμος, ἐπεὶ ἢ πολὺ 
φέρτερός ἐστιν, Η65. Ο. Ὁ. 10 
οὕτως οὔτι πῃ ἔστι Ζιὸς νόον ἐξα- 
λέασϑαι. 

901--- 94 οτβύθ ὅοδθιθ ἋἀδΥ 
ἙἘχοάοΒ στ ῖβοηθη ἄθ ΚοΥγ- 
Ῥῃξο5 ἀπὰ Ρτγοιηούμπθοαβ. Ηρτ- 
Ροιγαπηρ ἀον Κωῦεαβύγορ 6. 

907. ἡ μὴν ἔτι: νρ]. 107. αὐϑά- 
δης φρενῶν: ἄρον ἄθῃ αϑηθίϊν αρθΥ 
Βα]οίοη Κυᾶρου 1 8 47,26, 9 α, 11 
8 417, 26, 1. 
08, οἷον: ν5]. Οἄ. 2, 289 νῦν 
ὃ ἄλλω δήμῳ ᾿“ψεμεσίζομαι, οἷον 
ἅπαντες ἦσϑ᾽ ἄνεῳ (οἷον --Ξ ὅτι 

οὕτως), Π, 22, 846 αἱ γάρ πως αὖ- 
τόν μὲ μένος καὶ ϑυμὸς ἀνείη ὦμ᾽ 
ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷά 
μ᾿ ἔοργας, Επτ. Ηδγο. 816 ἀρ᾽ εἰς 
τὸν αὐτὸν πίτυλον ἥκομεν φόβου, 
οἷον “φάσμ ὑπὲρ δόμων ὁρῶ: Ιοῃ 
796 ἀν ὑγρὸν ἀμπταΐίην αἰϑέρα. 
οἷον οἷον ἄλγος ἔπαϑον, ΑΥ̓ΙΒΙΟΡΆ, 
Νὰ. 1167 οὐδὲν γὰρ ἂν μὲ φλαῦ- 
ρον ἐργάσαισϑ'᾽ ἔτι, οἷος ἐμοὶ τρέ- 
φεται. Ηοτοά. 1 81 αἵ δὲ ᾿Δργεῖαι 
τὴν μητέρα αὐτῶν «ἐμακάριξον, 
οἵων τέκνων “ἐκύρησε, ΥἼΙ 12 ἐς 
φόβον κατιστέατο ἐλπίζοντες πάγχυ 
ἀπολέεσθαι, ἐς οἷα κακὰ ἧκον. 

910, ἄιστον ἐκβαλεῖ ἃ. 1, ἐκβαλεῖ 
ὥστε ἄιστον εἶναι. ὉΘΌΘΣΙ ἄιϊστος 
γ6]. χὰ 151. 

911. Κρόνου --- κρανϑήσεται: ΑἹ- 
1πιὐουαῦϊοη σοῃ χρ. 

915, πρὸς ταῦτα: Ζὰ 992. 
910. πεδαρσίοις: δὰ 269. 
917. πύρπνουν βέλος: γ6]. σὰ 859. 

--, ὕγορθῃ ἀθν οοπἐγϑ μἰθυύθη ΕΌΥΤΙ 
πύρπνουν γ6]. 2 862 ἃ. ΟΡ. Αμύ. 
224 δύσπνους ἱκάνω. ἴῃ τα Θ]] ΒΟΉ 6 Ὲ 
Ῥαγύθθῃ τὰ μὰν αἴθ δαΐρσο!βίθ 
Εότυτὰ σϑουδϑαοῦ, 

920. τοῖον: αἴθ ἃῃὶ Απίβηρ ἀ68 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 109 

ἐπ᾿ αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώτατον τέρας" 
ὃς δὴ κεραυνοῦ κρείσσον᾽ εὐρήσει φλόγα 

- 3 ς ΄ Α ΄ ᾽ 
βοοντῆς ϑ' υπερβαλλοντὰ καρτερὸν Ἀτυπον 

ϑαλασσίαν τε, γῆς τινάκτειραν νόσον; 
τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος. σκεδᾷ. 920 

πταίσας δὲ τῷδε πρὸς κακῷ μαϑήσεται, 
. ἣ ὅν, 3.2 . ΄ ΄ 
ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δέχα. 

ΧΟ. σύ ϑην ἃ χρήξεις. ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσὰ Διός. 
ΠΡ. ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 
ΧΟ. καὶ προσδοκᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα; 

ϑαῦζθβ βίθῃθηάθῃ Πϑιηομβίγαθνργο- 
ΠΟΙΠΪηδ, ΘΘΌΘη ὕθυβ ἴπι ΟὙ]ΘΟ}]- 
ΒΟΠΘῊ 116 ἴτὴ Ταῦ. ὨδΟΠ Υ ἢ Ρ]100 θη 
ἴῃ ἀοΥ Βοβομδ θη ο1ῦ οἰποὺ ὥὅϑοηθ 
Πποσοπάθῃ αὐαμα ΖῈ" γοῦϑβ 8 ηρσθ- 
ΘΘΌΘΗΘη ΒΌΪΡΘ, Ὑ91]. ὅορῃ. ΑἹ. ὅ90 
οὔτοι σ᾽ ᾿ἡχαιῶν, οἶδα, μή τις 
ὑβρίσῃ --- τοῖον πυλωρὸν φύλακα 
Τεῦκρον. ἀμφί σοι λείψω. 

921. ἐπ᾽ αὐτὸς αὑτῷ: χὰ 1702. 

922. “κεραυνὸς Ἴρτθϑ οΟΥβοδῦϊο ᾽ 
(βροντὴ “ ἵἴγαρου 60611 ἐοπεπίϊβ᾽). 

9283. βροντῆς ὑπερβάλλοντα: 
ὑπερβάλλειν Παΐ 815. ϑϑύθυμη (68 
Ὁερουύτ ἔθη 18 ὑπερφέρειν (ϑορῃ. 
0.}..380 τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα) 
ππα ὑπερέχειν «θη θη. δθοῃ Ρ] δῦ, 
Θουρ. Ρ. 416 Β ἁ ἄρα λύπῃ ὑπερβάλλει 
τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι ῬΘ6Ι 510}, 
γγὸ ἀαγοιῇ ὑπερέχει 8ἢ 56ΐπθ 5661 
ἐγ (οὐκ ἄρα λύπῃ γε ὑπερέχει 5), 
Αυϊϑίού. Η. Αῃ. " 11 πολὺ ὑπερ- 
βάλλοντες τῶν περὶ τὰ λοιπὰ ὑπαρ- 
χόντων. 

924. ϑαλασσίαν τρίαιναν: Ἰύαγ. 
ἴοῃ 282 πληγαὶ τριαίνης ποντίου. 
- δὲ Τα ϊμῖβ “ ρϑϑίϊβ, ποχϑ’ ϑαΐ 
- οα]δτηϊίαβ᾽, 1ὉΪ Θτδϑόϊβ νόσος ἴῃ 
ἀβὰ δῦ (ϑεἰναί:). γ 6]. ὅόορι. Δηΐ, 
418 καὶ τότ᾽ ἐξαίφνης χϑονὸς τυ- 
φὼς ἀείρας σκηπτόν, οὐράνιον ἄχος, 
πίμπλησι πεδίον" . μύσαντες δ᾽ 
εἴχομεν ϑείαν νόσον. --- ΝΘ ΡΙπα, 
Ἰβίμτη. 11 60 ΠῚ σὰ αἴθ στο ]ρ6- 
γδίμθηθ ΤΉ ΘΒ, 8415 Ζθαβ υπα Ρο- 
βϑίαοη. ὑτὰ ΤΉ ΘΒ γα Θη, ἄθ (δὲ- 
ἔθνη Καπα, εἵνεκεν πεπρωμένον ἦν 
φέρτερον γόνον ἂν ἄνακτα πατρὸς 
τεκεῖν ποντίαν ϑεόν, ὃς κεραυνοῦ 

990 

τὲ κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ 
τριόδοντός τ᾿ ἀμαιμακπέτου, Ζί γε 
μισγομέναν ἢ Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖ- 
σιν. ον ὈΙομίου μοῦ ἀρ δυΐ Ρο- 
βϑιάοῃ ὈθχΖιροηθη 161] ἃ. Ῥτο- 
γμϑύϊθ ἂπὶ 465 ΝοΟμαγαοκοθ ππᾶ 
ΕΠοκύθβ 1] 16 ὈΘΙ θα] θη, ΟΌΟΙΙ 
ἀθν Οαταμά, ἀ16 σ] οηζϑιίρα ὙΥ 6υ- 
Ῥαηρ' 468 Ῥοβοίάοη ὑπὶ ΤΠοῦϊβ, πϑρ- 
σοί] θη 1δῦ. Μη Κϑῃη 510} ἀδηίτθῃ, 
ἀδ88 τοῖῤ ἄθν Ηδυγβομαῦρ 4685 Ζθαβ 
Θ0 ἢ ἀ16 561η65 Βυπάθιβ ῬΟβθΙοη 
αηΐθυρθῃθ. 

9206. πταίσας τῷ δὲ πρὸς κακῷ: 

ΜΕ]. ϑοϑρῦ. 310 νεὼς καμούσης πον- 
τίῳ πρὸς κύματι. 

927, Ὕ͵ορσθη τὲ --- καὶ Ὀ61 ΘΙπθια 
Βεορυθ ἀοΥ Ὑ ΘΥβο θα θημποῖῦ γρ]. 
ΞόοΡ!. 0. 0, 808 χωρὶς τό τ᾽ εἰπεῖν 
πολλὰ καὶ τὰ “καίρια, Ἐὰν. ΑἸο, ὅ28 
χωρὶς τό τ᾽ εἶναι καὶ τὸ μὴ νομέ- 
ξεται, ΟΚΘΒΟΡΕ, Ηΐογ. 1 2 πῇ δια- 
φέρει ὁ τυραννικός τε͵ καὶ ὁ ἐἰδιω- 
τικὸς βίος (]ΙΒΙΘΥ Ζὰ ΞΌΡΒ, 
βῊ (ΘΣ 

928, ϑήν ΘἷΠ6 γούΖαρθυ 1886 6Ρ]1- 
Β086 ῬαΥΕΚΟΙ, Κυΐρου 1 8 69, 38, 
ἐποιωνίξῃ κατὰ τοῦ “ιὸς ὰ ούλει 
γενέσϑαι αὐτῷ ὅ680].ν 16 6] ΘΒΥΟΙ.. 
ἐπιγλωσσῶ᾽ ἐποιωνίξου διὰ γλώττης, 
Αἰσχύλος Ἡρακλείδαις. γ 6]. Ομο. 
1044 μηδ᾽ ἐπιξευχϑῆῇς στόμα͵ φήμῃ 
πονηρᾷ μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ κακά, Ατὶ- 
ΒίΟΡἢ. ᾿γβιβίυ. 81 περὶ τῶν ᾿4ϑη- 
νῶν δ᾽ οὐκ ἐπιγλωττήσομαι τοιοῦ- 
τον οὐδέν. 

929, τελεῖται Καῆη 415 ἔαῦ. απα 
415. Ῥυᾶθβ. (υ6]. σὰ 211) Ὀθίγδομίοῦ 
πγθτάρῃ. --- πρὸς δέ: σὰ 78. 
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ΠΡ. 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

τί δ᾽ ἂν φοβοίμην ᾧ 

ἐμοὶ δ᾽ 

πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ 

ΑἸΙἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

καὶ τῶνδέ γ᾽ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους. 

ἐκρίπτων ἔπη; 
το στο οὐ μόρσιμον ; 

ἀλλ᾽ ἀϑλον ἄν σοι τοῦδ᾽ 
ὃ δ᾽ οὖν ποιείτω᾽ πάντα προσδοκητά μοι. 

ἔτ᾽ ἀλγέω πόροι. 

980 

οὗ προσκυνοῦντες τὴν ᾿Αδράστειαν σοφοί. 
σέβου., προσεύχου, ϑῶπτε τὸν κρατοῦντ᾽ ἀεί. 

ἔλασσον Ζηνὸς ἢ μηδὲν μέλει. 
δράτω, καὶ ͵ ὑνδς τὸν βραχὺ ράτω. Ἀρατείτω τόν ραχὺν χρόνον 
ὅπως ϑέλει" 

ἀλλ᾽ 

δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρξει ϑεοῖς. 940 

εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Ζιὸς τρόχιν, 
τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον, 
πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἐλήλυϑε. 

931, τῶνδε, τῶν ἐμῶν. 
932. ἐκρέπτων: Ζὰ 512. 

988. ὦ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον: ΔΓ 
σἸοῖομθ θάδηκο τηϊῦ ρ᾽θίομου Β6- 
φίθμαηρ 1058, ταῦ δηοΥοΥ 758 ἃ. [τὴ 
ἔγστα, {Π 465 ΡΓΌΠΙ. 50]. 28 

984. ὙΕΙ͂. 818. 
986. οἵ προσκυνοῦντες τὴν ᾿Δδρά- 

στειαν: Ηθβυοῖ. ᾿δραστέα᾽ ἡ Νέ- 
μεσις. Αὖ νη δηι ἸηγἸαἸατη ατδθοῖ 
ΒοΙθθαπῦ ἀἰοοῦθ προσκυνῶ τὴν Νέ- 
μεσιν (Υ5]. 86 1 “πΌθταΐθ πη’). 1)6- 
τηοϑίῃ. δᾶν. ΑὐἹβιορῚῦ. ἸΓΡΗ 495 καὶ 
᾿ἀδράστειαν μὲν ἄνϑρωπος ὧν ἔγωγε 
προσκυνῶ, ΕΪαῦ. γθΡ. Υ͂ Ρ. 414 
προσκυνῶ δὲ «ἀδράστειαν, ὦ Τλαύ- 
κῶν, χάριν οὐ μέλλω λέγειν. (Ο618- 
ΘΟχΠ8}}1), γ51]. Εν. ΒΠ88. 842 ᾿4δρά- 
στεια μὲν ἃ Διὸς παῖς εἴργοι στο- 
μάτων φϑόνον, 408 σὺν δ΄ ᾿4δρα- 
στείῳ λέγω, ἐνς ξὺν σοὶ στρατεύειν 

ν ἐπ᾽ ᾿Δργείων ϑέλω καὶ πᾶσαν 
ἐλθὼν ᾿Ελλάδ᾽ ἐκπέρσαι δορί, ΑἹ- 
ΟἸΡΓ. Ἐρ. 1 88 προσκυνῶ δὲ τὴν 
Νέμεσιν, (ϑοριι. Ῥμ1. ττ0 τὸν φϑό- 
νον δὲ πρόσκυσον). 

9857. σέβου, προσεύχου, δ) ῶπτε 
ΥΕ]. 892. -- τὸν κρατοῦντ᾽ ἀεί 8.0. 
ἃ. τὸν ἀεὶ (76 ΘΒ118] ̓ ) κρατοῦντα. 
ΥΕΊ. Ἐὰν. ΟΥ. 889 ὑπὸ τοῖς δυναμέ- 
νοισιν ὧν ἀεί, ΑὙἸΒΌΟΡΙ. 68ρ. 1818 
κωμῳδολοιχῶν περὶ τὸν εὖ πράτ- 
τοντ᾽ ἀεί, ΡΙαὖ. 1026 φάσκων Ῥ0Ὶ- 
ϑεῖν τοῖς ἀδικουμένοις ἀεί, Χρῃ. 
γε: Ὑ1Π{|0: 106 

938. ἔλασσον ἢ μηδέν; γ61]. Ρ] αὐ. 
Τπθϑού. Ῥ. 179 Εἰ ἧττον αὐτοῖς ἔνι 
ἢ τὸ μηδέν. εΥ αὐδύτφοῦθ Βε- 
ΒΥ ἀ65. ΝΙομίβ πῖγα ἀσγοι μηδὲν 
(τὸ μηδὲν) ἃ ΒΘΘΘΌΘΏ, γΡ]. ὅορἈ. ΑἹ, 
121 ἤδη τὸ μηδὲν ὦ ὄντας, ἘΠ. 1166 
δέξαι μὲ τὴν μ δὲν εἰς τὸ μηδέν, 

. ΕῸΥ. 0γο!. δῦ ἄλλως νομίζει Ζεὺς 
τὸ “μηδὲν ὧν ϑεός α. ΞΌΡΗ. ΑἹ. 1281 
ὅτ᾽ οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης 
ὕπερ. 

999. δράτω, πρατεέτω: γ9]. ΑΒ. 
1669 πρᾶσσε, πιαίνου μιαίνων 
τὴν δίκην, ἐπεὶ πάρα, ΞΟΡΒ, Απί. 
108 δράτω, φρονείτω μεῖξον ἢ κατ᾽ 
ἄνδρ᾽ ἰών. 

940. ἄρξει θεοῖς: ΥΡΊ. σὰ 49. 
941, ἀλλ᾽ εἰσορῶ γάρ: Ὑ8]. Ῥαγ. 

Ηδθο. 724 ἀλλ᾽ ξὐσορῶ γὰρ τοῦδε 
δεσπότου δέμας ᾿Δγαμέμνονος, τοὺν- 
ϑένδε σιγῶμεν, φέλαι. -- τρύχις " 
ἄγγελος, ἀκόλουϑος Ηδβγοῖι, 008 
ΒΙΘΥ οἴπμθ γϑυϑϑο 1016 ΒΘΖθίομησπρ, 
ἀ685 αδυϊουθοῦθῃ 818. 468 διάκονος 
τοῦ νέου τυράννου, “ὶθ 80 ἢ [πῃ 
ξο]ρϑοημάθη Ηθυτηθ8 σορ ΒτομιθίπθαΒ 
τοῖν ἀϑυϊηρβοπϑνσαμρ ὈΘμδπαοΙὑ 
ψτα, Π16 Βοζϑιομπαπρ' Ζιὸς τρόχις 
γογύγιυῦ ἄν. α16 Ζαβομϑπον α16 Νρη- 
Ππηρ 465 Νϑιηθη8. ΠΠΘΌυῖρθηβ ἀθαθῦ 
ἄθν Αὐβάγποκ τρόχις ἀαγααΐ Βΐπ, 
ὅ888 Ηθυυιθ5 ταϊὺ ΕἼ Πρ ΘΙβομαμθη Ὀ6- 
ΚΙοΙα οὐ ἰβῦ ἃ. ὙΠ ΒΟ ΘΙ ΠΟ (υαἰ615 
ον Μαβομῖπθ αἰώρημα γ8]. σὰ 284) 
δ5 Ἃ6Γ Ηδμθ ποαηΐου δα ἀϊθ 
Βύμηθ Κοιητηῦ. 
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ἙΡΜΗΣ. 

σὲ τὸν σοφιστὴν. τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον, 
τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς ϑεοὺς ἐφημέροις 940 
πορόντα τιμὰς, τὸν πυρὸς κλέπτην λέγω" 
πατὴρ ἀνωγέ σ᾽ οὕστινας κομπεῖς γάμους 
αὐδᾶν. πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐκπίπτει κράτους" 

καὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνικτηρίως. 
νυ ΕῚ 

ἀλλ᾽ αὖϑ'᾽ ἕκαστ᾽ ἔκφραζξε᾽" 
ὁδοὺς, Προμηϑεῦ, προσβάλῃς᾽ 

μηδέ μοι διπλᾶς 960 
ὁρᾷς δ᾽ ὅτι 

Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑακίζεται. 

ΠΡ. σεμνόστομός γε καὶ φρονήματος πλέως 
ὁ μῦϑός ἐστιν. ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

νέον νέοι κρατεῖτε καὶ δοκεῖτε δὴ 9δῦ 
΄ 2 κἂν. ’ δον 

ναίειν ἀπενϑὴ πέεργαμ οὐκ ἐκ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δισσοὺς τυράννους ἐκπεσόντας ἠσϑόμην; 

, Ἁ - » ᾽ 

τρίτον δὲ τὸν νῦν κοιρανοῦντ 

αἴσχιστα καὶ τάχιστα. 
ἐπόψομαι 

μή τέ σοι δοκῶ 
ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους ϑεούς; 960 
πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ 
κέλευϑον ἥνπερ ἦλθες ἐγκόνει πάλιν" 

΄ Α γφῸχ (8- 3 “ ’ 
πεύσει γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

944 ---1039 σψοῖύΐο οθηθ αδΘΥ 
Ἐχοᾶοβ σοι Ργοιη θυ ΘῈ 
ἃ. ἨΘΥΙ6Β: Εἰ  ]Ο ΚΙ ηρ Δ ΘΥ 
Καὐαβύσορο. -- τὸν σοφιστήν: 
γ9]. 62. --- τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον: 
γΕ]. 24ὰ 528, 

946. ΥρΊ. 82. 
948. ἐκπίπτει: σὰ 171. 
949. μηδὲν αἰνικτηρίως: γρ]. 610. 
960. αὖϑ'᾽ ἕκαστα “8165 Θ]ΠΖ61η6 

τηϊῦ ΒθΊ 6 1 ΘΙ Θ᾿ θα ΠΟ θη ,Ναιαθδ’, 
γ6}]. ῬΒοθη. 494 ταῦτ᾽ αὔϑ' ἕκαστα, 
μῆτερ, οὐχὶ περιπλοκὰς λόγων 
ἀϑροίσας εἶπον, ,Ουθϑῦ, 1598 σαφῶς 
λέγ᾽ ἡμῖν αὖϑ' ἕκαστα τὰν δόμοις. 

962, τοῖς τοιούτοις: τοῖς μὴ πει- 
ϑομένοις αὐτῳ 8080].; 8061 τοῖς 
τοιούτοις ἰθὺ ποαΐγ. ὑπᾶ οφίθεὶ 
50. ααῇ 416 νοζϑσβ δηροαθαξοίθῃ 
ὙΥτηΚοϊχῦρθ ἀπὰ Αὐδῆδοιίθ ἸδηροΥ 
γουβαπα]αησθη, Ὑορθη τοζούτοις 
Ζὰ 287. 

9ὅ4, Ὑρ]Ί. Ἐπτ. Ττο. 424 ἦ δεινὸς 
ὃ λάτρις" τί ποτ᾽ ἔχουσι τοὔνομα 

κήρυκες; ἕν ἀπέχϑημα πάγκοινον 
βροτοῖς οἷ περὶ τυράννους καὶ πό- 
λεις ὑπηρέται. 

θῦῦ. νέον κρατεῖτε: Υ5]. Ζὰ 88. 
9ῦὅ0, πέργαμα: ϑογτγίαβ σὰ Ὑ οΥρ. 

Αθηῃ. 1 96 “ρτορίθε Ῥούρϑυηδ, 486 
Δ] Πβϑίταδ, Τα θυαηῦ: ΘΧχ αὐ]θῈ8 ΟἸΒΗΪδ, 
αἰΐα, δοαϊῆοῖα, ρουρδμηδ γοοδϑηθοῦ 81- 
ουῦ ΑΘΒΟΒΎ 5 αἸοΙθ᾽, 

967. δισσοὺς τυράννους : θη Ὀὕτδ- 
π05 πὰ ΚυοπΟΒ. 

969. αἴσχιστα καὶ τάχιστα, πδτα- 
ΠΟ ἐκπίπτοντα. θῬ6Υ ΟἸϑι ομ ΚΙ δηρ' 
ΘΠ κύνο]!, νρἹ. 480, 691, 891 ἢ.) ΞΟΡΆ. 
Απΐ. 1827 βράχιστα γὰρ κράτιστα 
τὰν ποσὶν καπα. 

961, πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς 
ἐλλείπω: ν5]. 1006; πολλοῦ γε δεῖ, 
πολλοῦ γε καὶ δεῖ ΠῚ 560 φαῦ Ὀ16Π) 
1ϑῦ Θἶηθ, δον ΒΗ ]1ο 6 Πα Θηβασύ. 

9602. ἐγκόνει ΒΟΉ ἾΒ0} (ν 5]. τρόχις) 
βίαθε οἴηθβ Ὀ]οββθη ἀναστρέφου. 

908. 6]. ϑὅορῃ, Ο. 0. 991 ἕν 
γάρ μ ἄμειψαι μοῦνον ὧν σ᾽ ἀνι- 
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ΕΡ. τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 
ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς καϑώρμισας. 9θὅ 

ΠΡ. τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν, 
σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 

ἘΡ. κρεῖσσον γὰρ οἶμαι τῇδε λατρεύειν πέτρα 
ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον" 

ΠΡ. Ἔ ᾿ς Ἣ Ε: Ἔ ᾿- 

οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας χρεών. 970 

ΕΡ. χλιδὰᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 
ΠΡ. χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 

ἐχϑροὺς ἴδοιμι" καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 
ΕΡ. ἡ κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ; ; 
ΠΡ. ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεοὺς 975 

ὅσοι παϑόντες εὖ κακοῦσί μ᾽ ἐκδίκως. 

ΕΡ. κλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμικρὰν νόσον. 
ΠΡ. νοσοῖμ᾽ ἄν. εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 
ΕΡ. εἴης φορητὸς οὐκ ἄν, εἰ πράσσοις καλῶς. 
ΠΡ. ὦμοι. 

στορῶ (ἀρθηβ, Κοπηταῦ ἀϊθ Αὐ- 
ὑγαούϊοη οὐδὲν ὧν, ἀ΄6. ΒαῚ ΒΟΡΉ. 
τ. ΒΥ. ΒΘ. ϑαῆρ' δῦ, Ὀ61 ΑΘβοῆγ- 
1ὰ5 ΔῸΣ ΠΟΟῚ πἀπΐθῃ 984 νου]. 

9608. καϑώρμισας: γ 6]. αν. Ηρτο. 
1094 δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὠὡρμισμένος 
πρὸς ἡμιϑραύστῳ λαΐνω τυκίσματι 
μαι, ΑΥ̓ΙΒΌΟΡΕ. ΤΠθϑιη. 1106 τίν 
ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ καὶ παρϑένον 
ϑεαῖς ὁμοίαν ναῦν ὅπως ὡρμισμέ- 
νην; ὙΘΙΓΟΥ δαβροί σὺ ππίθη 1 
ΒΥρα. 8 ἀθ8 Ῥύοιη. 850]. 8 ὨΔΎΘΙΏ 
παὖ ΠΟΥΤΊΒΟΠΟ ἔγθίο ποοΐθπι ραυθηΐθβ 
{Ἰπη16] φαπρϑούπην πανΐδθ. 

908. οἶμαν ἸτΟΒΙΒΟΠ. --- τῇδε λα- 
τρεύειν πέτρᾳ: ὙΡ1]. Ζὰ 4608, ΗἸΘΥ 
ἰϑὺ ἀοΥ Αὐβάγαοις τοῦ ΠΕ οκβϑιομέ δὰ 
46η Οοσοηβαῦ ἴπι ΓΟ] πάθῃ Ὑ οΥ56 
σοσξ!. -- πέτρᾳ ἢ πατρί: (ΕΥ̓ 
Απκίδηρ ποὺ ἀθα αοσθηϑαύς σ 6]}} 
ΠΘΥΟΥ. 

910. θη Ψ οΥ86 σἹηρ' ΘΠ ἀοΥὉ6 
Ζυγθομὑν θιϑαπρ 465 Ηθυτηθ8 ΘσΘη 
468 πόμπομπάθηῃ πέτρᾳ λατρεύειν 
ψΟΥΘ.Β. 
972. ὙΕῚ. 804, ΒοΡῃ. ὙυδΟΙ. 819 

τὴν δὲ τέρψιν. ἣν τὠμῷ δίδωσι 
πατρί, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι, ῬὨ1]. 194 

᾿γάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς αν 
ἀντ᾽ ἐμοῦ τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε 
τήνδε τὴν νόσον: 

9718. καὶ -- δέ “υπὰ δοῃ᾽ γρ]Ἱ. 
ἘΈυ ΘΟΕ 1 8 69, 82, 10 ἃ. 1 8 69, 
41, , Ευγ. ἘΠ. 1117 τρύποι τοιοῦ- 
Ετὰς “οὶ σὺ δ᾽ αὐϑάδης ἔφυς. 

9714, συμφοραῖς: “οὉ οδἰδατηϊδαῦθδ 
ὕπεβ᾽ ν 6]. 0}ο. 81 δακρύω ματαίοισι 
δεσπόταν τύχαις, Ἐπ. 1117 ἡ καὶ 
πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων 
πρωτοντονοισι προστροπαῖς ᾿Ιξίονος, 
Εν, Μαα. 1286 πέτνει δ᾽ ἃ τάλαιν᾽ 
ἐς ἄλμαν φόνῳ τέκνων δυσσεβεῖ, 
Ηογδοὶ. 414 ϑράσος μοι μηδὲν ἐξ- 
όδοις ἐμαῖς προσϑ'ῆτε. 

916. ἁπλῷ λόγῳ: γ8]. 4θ.--- ΕἸ 6ῃ- 
80 Βρυϊοῃῦ Ῥτοπαθίμθαθβ, Ὀ61 ΑΥὙἸΒοΡΗ. 
Αν. 1547 μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς 
ϑιεούς, ὡς οἶσϑα σύ. 

917. 6. ρϑγίζίθῃ ΘΟ ΙΠΩΠΠΡ᾽' 
Βθιηδββ σϑῃῦ 410 Τθᾶθ ἴῃ ϑ οπο- 
Ἰιγῃῖθ ἄραι. --- μεμηνότα νόσον 
ΜΘ μ. μανέαν: ΚυϊρΥ ΙΠ 8 46, 60. 
- κλύω ἴπι Βίππθ “808 ΒΟΙΟΠΘΗ 
Ἠβάθῃ βυύκθῆμθ ἴθ, ἄδ88 ---᾿. 
,919. Ὑ81]. ἔγριῃ. 292 καποὶ γὰρ 

εὖ πράσσοντες οὐκ ἀνασχετοί. 
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ἘΡ. ὦμοι, τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ ἐπίσταται. 980 

ΠΡ. ἀλλ᾽ ἐκδιδάσκει πάνϑ᾽ ὁ γηράσκων χρόνος. 

ἘΡ. καὶ μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 

ΠΡ. σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην. 
ἘΡ. ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρήξει πατήρ. 
ΠΡ. καὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 985 
ἜΕΡ. ἐκερτόμησας δῆϑεν ὡς παῖδ᾽ ὄντα με. 
ΠΡ. οὐ γὰρ σὺ παῖς τε κἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 

εἰ προσδοκᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσϑαι πάρα; 
οὐκ ἔστιν αἴκισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ᾽ ὅτῳ 
τροτρέψεταί μὲ Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε, 900 
πρὶν ἂν χαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 

πρὸς ταῦτα ῥδιπτέσθω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλόξ, 
λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδι καὶ βροντήμασι 

980. ὦμοι, τόδε τοὔπος: 8. Υ. 8. 
τ ἀ16868 Ὑνγοτῦ ὦμοι’ γε]. Ῥεῖβ. .124 
ὀᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπληϑὴς ὅ ομι- 
λος ἀπύων, Αρ. 1884 “μηκέτ᾽ ἐσέλ- 
ϑῃς" ταδὲε φωνῶν, Βατη. 510 τοῦτ᾽ 
ἔπος ϑροούμενος, ἰὼ δίκα. --- [6 0τ]- 
ΘΌΠΒ Μ1 ΗθΥΠΙ68 βᾶρθη, 4858 Ζ6 8 
ἀὔτσο ὙΝΘΒΚΙαροα 5100. ποῦ 6ῃ- 
πγοίομθη ἰα886. (γ6]. 962), πψἄμπνγθηα 
65 Ῥγογμηθί 68 1πὰ [οἸσθπάθῃ, γουβ8 
ἀπ ὩΠάΘΥΘτα Θίηηθ πἰτητηΐ: κἀκεῖνος 
οὖν τῷ χρόνῳ μαϑήσεται τὸ στενά- 
ξειν (ὅοβο!. Ὲ 

982. καὶ μήν: σὰ 346. -- οὔπω 
δαΐμϑ!ῦ αἴθ ᾿πηθτ Βϑζθῃθπησ 28 
ἄδτα νοσϑυΐξσθ θη θη Δ 6786. 

983. ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην: γ9]. 942, 
954. Σ 

98. ὀφείλων γε ἃ. 1, εἰ ὠφει- 
λόν γε (ΟΠ ἀἸοὴ Θμγθη ὙΟΡΙν’ 
βαρὺ Ργουηθίμθιιβ Ὀ61 ἀοοίμ6). ρθη 
4168 Ῥοϊθη θα} 15 πο ἢ εὐ ὠφειλον͵ γρ]. 
7. Β, Ιβοου. Ῥϑη. ὃ 62 εἶ μὲν ἄλλοι 
τινὲς τῶν αὐτῶν πραγμάτων πρα- 
ὅτερον ἐπεμελήϑησαν, εἰκότως ἂν 
ἡμῖν ἐπιτιμῷεν, Κνᾶρσον [8 54, 7: 

980. δῆϑεν: σὰ 202. -- ὡς παῖδ᾽ 
ὄντα με: γ9]. Ἀρ. 211 παιδὸς νέας 
ὡς κάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας, 419 τίς 
οδὲ παιδνὸς ἢ φρενῶν. κεκομμένος; 
ἢ. 20, 200 Πηλείδη, μὴ δή μ᾽ ἐπέ- 
εσσί γε νηπύτιον ὡς ἔλπεο δειδίξε- 
σϑαι. 

987. τοῦδε, παιδός: γ8}. ΞΌΡΒ, 
«Απΐ. 910 καὶ παῖς ἀπ᾿ ἄλλου φωτός, 

ἌἜΒΟΗΥσ ΙΒ, Ῥσοπιθίμοιιϑ. 

εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον, Κατ. ΗἸΡΡ. 914 
οὐ μὴν φίλους γὲ κᾶτι μᾶλλον ἢ 
φίλους κρύπτειν δίκαιον. 

992. πρὸς ταῦτα τοῦ ἄθιη [πὰ- 
Ῥοτγαῦιν ({ππ σὰ ἀὰ τ 1150 ΟΟΘΥ 
ΘΘΟΠΘΠΘ. ψγὰ8 (ἃ ψ0]16) σιγὰ 
μδιπῆσ σθουδαοῃῦ ἀπὶ δια γοἸ 6ῃ, 
ἀδ88 ἃ11685 Τπὰπ ἀπᾶ ΜδΘμΘη 88 
Θἴποῦ Τηδίβδομθ οὐθι δἰπθίῃ [θϑίθα 
᾿έβο] 888. ποθ ἅπάθυ Κὔμμηθρ, 
γΘ]. 916, 1080, 1048, ϑορῃ. Απῇ. 668, 
Εὰν. Μ8α. 1868, ΗΙΡρ. 804, Ηδγδοῖϊα, 
οΊδΒ. 8. --- αἰϑαλοῦσσα: γ8]. Ηδβ8. 
ΤΏ θοσ. ΤῸ αὐϑαλόεντα “κεραυνόν, 
Επαγ. ΡΏοΘη. 188 κεραυνῶν τε φῶς 
αἰϑαλόεν. -- ἀὰ ἄθιη Οθαδηϊζοα 
γ6]. 1048, Ἢ, 10 1.115 μὴ νῦν μοι 
νεμεσήσετ᾽, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχον- 
τὲς, τίσασϑαι φόνον υἷος ἰόντ᾽ ἐπὶ 
νῆας ἡχαιῶν, εἴπερ μοι καὶ μοῖρα 
Διὸς πληγέντι κεραυνῷ κεῖσθαι 
ὁμοῦ νεκύεσσι μεϑ'᾽ αἵματι καὶ κο- 
νέῃσιν, ὅορῖι. ΡΆ]]. 1191 οὐδέποτ᾽ 
οὐδέποτ᾽ ἜΤ: οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος 
ἀστεροπητὴς βροντᾶς αὐγαῖς μὶ εἶσι 
φλογίξων, ἔστ. ῬΠοΘπ. ὅ21 πρὸς 
ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 
ξεύγνυσϑε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμ- 
πλαϑ'᾽ ἁρμάτων, ὡς οὐ παρήσω 
τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα, ἔΡΡΊΩ. 088 
πίμπρη, καάταιϑε σάρκας, ἐμπλή- 
σϑητί μου πίνων κελαινὸν αἷμα" 
πρόσϑε “γὰρ κάτω γῆς εἶσιν ἄστρα, 
γῆ δ᾽ ἄνεισ᾽ εἰς αἰϑέρα, πρὶν ἐξ 
ἐμοῦ τοι ϑῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον. 

993, λευκοπτέρῳ: γ5]. Ηφοτοὰ, Υ 

8 
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χϑονίοις κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω᾽ 
γνάμψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ’ ὥστε καὶ φράσαι 995 

πρὸς οὐ χρεών νιν ἐχπεσεῖν τυραννίδος. 

ἘΡ. 

ΠΡ. 

ΕΡ. 

ἼΠΙΡ: 

ὅρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 
ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται τάδε. 
τόλμησον, ὦ μάταιε, τόλμησόν ποτὲ 
πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 
ὀχλεῖς μάτην μὲ κῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 

1000 

εἰσελθέτω σε μήποθ᾽ ὡς ἐγὼ Διὸς 
γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 
καὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 
γυν αἰκομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν 

81 οἶκε γὰρ ἡ χιὼν πτεροῖσι (θα, 
1 ὑπὸ πτερῶν κεχυμένων). 

994. ὙρὶῚ. Αὐἱβίορῃ. Ῥᾷο. 820 
ὡς κυκάτω καὶ πατείτω πάντα καὶ 
ταραττέτω. --- βροντήμασι χϑονίοις 
(4081): νρῖ. ἴγσρτω. δῦ τυπάνου δ᾽ 
εἰκὼν ὥσϑ' ὑπογαίου βροντῆς φέ- 
ρεται βαρυταρβής, ὅορ!. Ο. Οἱ. 1006 
κτύπησε μὲν Ζεὺς χϑόνιος, Ελατ. 
Ηΐρρ. 1201 ἔνϑεν τις ἠχώ, χϑόνιος 
ὡς βροντὴ “ιός, βαρὺν βρόμον μεϑ- 
ἥχε. --- κυκάτω: 485 ϑυθ]οκῦ ἰδὺ 
του (Ζθι9) τὶθ υἀπίθῃ 1061 Ὡ8Ο]} 
θη ϑυθ]οκίθη πνεῦμα τ. κῦμα. 

ν ΄ 

οθὅ. καὶ: “ἃπομ᾽ (οὕτως ὥστε 
καὶ), ὅθ 416 6 Βοβομδῆθηποιῦ 
οἴπθυ ὅδομθ οὔθυ Ἠδμπαϊαηρ Θηὗ- 
ΒΡΥΘοΟμομἂρθ δνϊγκαπρ διβΖα- 
ἀγἄοκθη, νυσὶ. Ρ]αῦ. Ῥηδβά. Ρ. 66 Β 
ἀνάγκη ἐκ πάντων τούτων παρ- 
ἔστασϑαι δόξαν τοιάν δὲ τινὰ τοῖς 
γνησίως φιλοσόφοις ὥστε καὶ πρὸς 
ἀλλήλους τοιαῦτ᾽ ἄττα λέγειν, ὅ0ΡΗ. 
ΑἹ, 1825 τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν ὥστε 
καὶ βλάβην ἔχειν, ἔπιτ. ΡΠ ΟΘα.. 1928 
οὐκ εἰς τόδ᾽ ἦλθον ὥστε καὶ τάδ 
εἰδέναι, Ηδ]. 841 πῶς οὖν ϑανού- 
μεϑ᾽ ὥστε καὶ δόξαν λαβεῖν. Δι 
Οὀἀδηκθη γρ]. ΗοΥ. οᾶγτη. ΠΠ| 8, 1 
Ἰαβέαμι οὖ ἐθπϑ ΘΠ ῬΥΟΡΟΒΙΌ ὙἹΓΌΤΩ 
οἷο, 

998, ΥρΊ. ΒοΒΠΠον ὙΝ ΔΙ]Θβϑίθ! 8 
Τοᾶ ΙΥ̓ 11 “Βοάβθηϊκϑρι 516 ἄοοι 78 
ΟΠ] ψὰβ 516 υπη᾽. “Βοαδομῦ Ἰδὺ 
ΒΟΠΟΩ, ψ85 χὰ ὈΘαΘη ΚΘ 1δὑ᾽. 

999, τόλμησον, τόλμησον (τι 206) 

1000 

ὀρϑῶς φρονεῖν: γ5]. 885 ΠογδΖίβοῃθ 
(οριβύ. 1 2, 40) βᾶρϑύβθ δαθ. 

1001. ὀχλεῖς ΔΌΒοΙαῦ ψ16 ΞΟΡΗΕ. 
Ο. Β. 446 παρὼν σύ γ᾽ ἐμποδὼν 
ὀχλεῖς. -- κῦμ᾽ ὅπως: λαλῶν ὡς 
πρὸς κῦμα ἀναίσϑητον 5010]. Υρ]. 
Εν. Μϑα. 28 ὡς δὲ πέτρος ἢ ὃα- 
λάσσιος κλύδων ἀκούει νουϑετου- 
μένη φίλων, ΗϊρρΡ. 804 πρὸς τάδ᾽ 
αὐϑαδεστέρα γίγνου ϑαλάσσης, Απ- 
τοι. ὅ87 τί μὲ προσπέτνεις ἁλίαν 
πέτραν ἢ κῦμα λιταῖς ὡς ἱκετεύων, 
ΤΟΟΡΗσ. 1462 εἰς κῦμα κωφὸν 
βάξω, ῬῃΠοάθμι. Απέμο]. Ρα]. Κ ΟῚ 
τοῦτ᾽ ἐβόων αἰεὶ καὶ προύλεγον, 
ἀλλ ἴσα πόντῳ ᾿Ιονίω μύϑων ἔκλυες 
ἡμετέρων, Ονἱά. Μα6α. Χ1Π 804 Βυγ- 
ἴον ΔΘαΘΟΥΙ 8. 

1006. γυναικομίμοις : ν5]. ΟΡ. 
ἔγρια, 106 γυναικομέίμοις ἐμπρέπεις 
ἐσθήμασιν, Ἐπτ. ΒδΘΟΙ. 980 ἐν γυ- 
ναικομίμῳ στολᾷ, ἴτγστη. 186 γυναι- 
κομίμῳ διαπρέπεις μορφώματι. --- 
ὑπτιάσμασιν: ἄϊθ ΑἸύοῃ Πδμΐθη τα] 
οὐ ΠοΌθηθη, ἤδοῖ σαγοκρΘ ὈΟσΘΠΘα 
Ἠδϑηάθη, νρ]. ἀϊθ νορ ϑυϊᾶδβ ἃ. ἃ. 
ΥΥ. ὕπτιος δηροία τί 5'.6116 προϑυ- 
μίᾳ τῇ πάσῃ ἀναπετάσαντες τὰς 
πύλας ἐδέξαντο ὑπτίαις χερσὶ τοὺς 
πολεμίους, οΥρ. ΑΘη. ΠΙ 116 ἰθπ- 
ἀοαπθ᾽ ΒΌΡΙηΠ885 84 δ] τη ΟΌΠ γ 000 
τϑητι8, Ηοτγαῦ. οατμι. 1Π| 28, 1 οἄ 610 
ΒαΡΙΠα5. 81 ᾧθ]ουῖβ ταϑῆσβ. 1680 
Θ ΘΙ] απρ φοῖσὺ πὴ αἴθ βομὅπθ ϑὐαξαθ 
65. “δηβροίθπαθη Κπδρομ’ ἱπὶ Βου- 
Ἰποῦ Μαβοαθ (ΟἸαγᾶο πιὰβ. (ἀθ 
βου]!ρύ, Ταῦ, 1717 τ, 1942). 

που ὦ 
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λύῦσαί 

ΕΡ. λέγων 
τέγγει 
λιταῖς" 

πῶλος 

11ὅ 

με δεσμῶν τὠνδε᾽ τοῦ παντὸς δέω. 

ἔοικα πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν" 
γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσει κέαρ 
δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 

βιάξει καὶ πρὸς ἡνίας μάχει. 1010 

ἀτὰρ σφοδρύνει γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι. 
αὐθαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς 

23. κ ᾽ ΓΑΕΣ ΚῚ ᾽ ᾿ ᾿- , 
αὐτὴ καϑ' αὐτὴν οὐδενὸς μεῖζον σϑένει. 

, 2 

σκέψαι δ΄, 
ΓαβῚ Ἁ “ Ε Ξε - Ἣ 

ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆῆς λόγοις. 

οἷός σε χειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία 1010 

ἔπεισ᾽ ἄφυκτος᾽ πρῶτα μὲν γὰρ ὀκρίδα 
φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ 
πατὴρ σπαράξει τήνδε, καὶ κρύψει δέμας 
τὸ σόν. πετραία δ᾽ ἀγκάλη σε βαστάσει. 

1000, τοῦ παντὸς δέω: νρ]. 961. 
1001. πολλὰ καὶ μάτην: νῷ οἹ. Ῥυτα, 

144 ἦ πολλὰ δὴ παϑοῦσα καὶ μά- 
την ἐγώ. 

1010. βιάξει 5. ν΄. ἃ. βίᾳ φέρεις, 
γ6}]. Επτ. ΗἸΡΡ. 1228 αἱ δ᾽ ἐνδακοῦ- 
σαι στόμια πυριγενῆ γναϑμοῖς βίᾳ 
φέρουσιν, οὔτι ναυκλήρου χερὸς 
μεταστρέφουσαι, Μοά. 242 μὴ βίᾳ 
φέρων ζυγόν, ϑὅορ!. ΕἸ. 725. 

1011. σφοδρύν ει (πιΒ5ου] οπ6 Απ- 
ΒύΓΘΩΡΈΏΡ; 465 ΠΡΟ ὈΘΥΊρ θη ΥἾ 656}5) 
ἀσϑενεῖ (ἸἸΠΘγ6 ΘΟ υγ 016). 

1018, αὐτὴ καϑ'᾽ αὑτήν ΠῚ: 
χωρὶς τοῦ καλῶς φρονεῖν. --- οὐδε- 
νὸς μεῖζον σϑένει: “011 τ6 οβῦ 
γΆΠΙΟΥ, 1. 6. αὐδν]β γ6 ϑβὺ 1πῆτ- 
ταῖου ̓  (ΗΔ1π|); 68 ὙΠ ἀδ5 γογϑπδ- 
σοθῃθπᾶθ ἀσϑενεῖ οΥἰε]ᾶτε ἀπα νοῖ- 
βίαγκύ. Υρ]. ΤΠθορη. 411 οὐδενὸς 
ἀνθρώπων “χακίων͵ δοκεῖ εἶναι ἕταϊῖ- 
ρος, ᾧ γνώμη ἢ ἕπεται, Κύρνε, 
καὶ ᾧ δύναμις, ΤΏυο. ΥΙΙ ΤΙ οὐδε- 
μιᾶς᾽ τϑὴ τῶν ξυμπασῶν ἐλάσσων 
ἔχπληξις, 8 πλεῖστος γὰρ δὴ φόνος 
οὗτος καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων τῶν ἐν 
τῷ Σικελικῷ πολέμῳ τούτῳ, Π6- 
τοί. ΟἸγηΐῃ. 8 217 ἡ τῶν πραγμά- 
τῶν αἰσχύνη, οὐδεμιᾶς ἐλάττων ξη- 
μίας τοῖς γε σώφροσι, Ῥ]εῦ. Ρτού, 
380 Α εἰ τοῦτο ἐποίουν, οὐδενὸς ἂν 
βελτίων ἐφαινόμην, Βαγν, Απάᾶν, 120 
τἄλλ᾽ ὄντες ἴστε μηδενὸς βελτίονες, 
Κυΐρονυ 1 8 47, 27, 8. --- Ζιι ἄθιη Θ6- 
ἀαηκθη γο]. ΘΟΡΗ. ἊΣ Βὸ, 649 εἴ τοι 

νομίξεις κτῆμα τὴν αὐθαδίαν εἶναί 
τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐκ ὀρϑῶς φρο- 
νεῖς. 

1014. σκέψαι δέ: ἀ1656106 Ὑ6ῃ- 
ἀπηρ Ζὰν ἘΠ] οΙαηρ ΘΙ ΠΘΥ ΒΘ 618- 
ΠάΒσαηρ ϑορι. Ο. . ὅ84 σκέψαι 
δὲ τοῦτο πρῶτον, Εἰαγ. ΞΌΡΡΙ. 410 
σκέψαι δὲ καὶ μὴ τοὶς ἐμοῖς ϑυς 
μούμενος “λόγοισιν ενον, σφριγῶντ᾽ 
ἀμείψῃ μῦϑον, γρ]. ϑορῃ. ΤΎΔΟΙ. 
1011 σκέψαι 3) ὁποίας ταῦτα συμ- 
φορᾶς ὕπο πέπονθα. 

1016. χειμών: 6048. ὕΕΌΕΥ ἀϊθ 
ΘΒ ΘΠ] αηρ’ γοῦ κακῶν σι 48. -- Ζα 
τρικυμία γ5]. 485 Ἰαὐο᾽ηΊΒοη6 ἀθοϊτη8, 
απαδ, ἀδοιππδηι Παούμϑ, ϑορύ. 61 
κακῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα κῦμ᾽ ἄγει, 
τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει, τροί- 
χαλον, αν, ΠΡΌ; 1218 σὺν κλύδωνι 
καὶ τρικυμίᾳ, ΕΪαῦ. ΒΘΡ. Ρ. 472 Α 
τὼ δύω κύματε ἐκφυγόντι τὸ μέγι- 
στον καὶ χαλεπώτατον τῆς τρικυ- 
μίας ἐπάγεις. 

1010. ἔπεισι: αἴθ ἘΠΙΒΙΟὴ 468 «ὁ 
ἴπ ἀον ουθα]θπάπῃρ᾽ σὺ ᾿ϑὺ 586] θη. 
θθιι πρῶτα μὲν Θαὐπρυϊοις (μα- 
κρὸν) δὲ νρὶ. 441. --- ὀκρέδα: νϑ]. 
ὁκριοέσσῃ 282. 

1019. πετραία, ἀγκάλη: νρ]. ΟΠο. 
ῦ80 πόντιαι ἀγκάλαι. ΑὙΙΒΌΟΡΙ.. ἤΐδῃ. 
τ04 τὴν πόλιν ἔχοντες κυμάτων ἐν 
ἀγκάλαις τ8οἢ θὰ Αὐδάγαοϊς 468 
Αὐτό] οομ5 ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων 
ἐν ἀγκάλαις. --- πετραία δ᾽ ἀγκάλη 
σε βαστάσει σἰοῦ πὰτ οἴπθη ΝΟΡΘη- 

8Ὲ 
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μακρὸν δὲ μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἄψυρρον ἥξεις ἐς φάος" Διὸς δέ τοι 

πτηνὸς κύων δαφοινὸς αἰετὸς λάβρως 
διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάκος, 
ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος. 
κελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐχϑοινάσεται. 

τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόκα, 
πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 
φανῇ ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 
“Διδην κνεφαῖα τ᾿ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 

πρὸς ταῦτα βούλευ᾽" ὡς 

αὐηβίϑηα 8 (ἐν πετραίᾳ ἀγκαλῃ 
βασταξόμενον). ατοι α168586 Βε- 
Β.Π ηρ, ἀ855 Ρτγοιπμθίμθαβ σῸη 
ΒΘΙΏΘ ΠῚ ΒΘ ]ΒΘη σηϑγτηῦ ἃ. ἀχηγϑ Κῦ 
τ βαυητηῦ ΒΘ ηθὴ Βδπᾶθη 1ῃ (16 
Τιοΐα βυῦσζθ, γουυηθιαϑὺ ἀοὺ Πιομίου 
αἴθ υπηὐογθδβθηΐθ Ια ου πο Πρ 
ἄθὺ ὅσθμθ δύ Αμϑοβυηϊθπηρ 81 
Απΐδηρθ 468 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

1020. μακρὸν μῆκος (ϑίγθοΚΕ, 
βρδύϊα τα): Ὑ6]. ἔπι. Οτ. 72 μαλχρὸν 
δὴ μῆκος χρόνου. 

1091. τοί τνϑυβι μου (“ΠΟΥ ΚΘ 
685. ΜΟ}]}). 

1022. κύων: Ζὰ 808, 
1028. διαρταμήσει --- μέγα ῥάκος: 

γ6]. τπιπύθῃ ἔγρτη. ΠΠ1 4685 Ῥσοτη. 80]. 
10: 1ἅ1τὲὼ [δυο τὴη6 αυοαῖθ ἔπηθβίο 
416 ὑγιϑῦ] τα νοϊαῦα Δα ΠΠΟΙΒ ἸΒΟΘΥΘ ἢ Β 
ὉΠΡΙ 15. [ΟΥῚΒ δα 6 1188 ρΡαβία α1- 
Ἰαπιαῦ ἔδτο. --- μέγα δάκος σὶοῦ (18 
ὨΘΟΒΠΘΥ͂ κελαινόβρωτον) 16 ΕῸὉΙΡ6 
γῸ διαρταμήσει 8: “ ΖΟΥΠΘΙΒΟΠΘΗ, 
50 ἀΔ88 ΒΊΟΒ56 Βούζθῃ Βουπηΐου- 
μϑηρθη"᾽. μέγα τοὺ ὁ: ὁ ἰβϑῦ αἿθ 
Θἰπσισο Ιασσα, τ ]οῃθ (τῖὶθ αἷθ 
ΨογΔορρ αησ 8.15. Τη]ϑαῦ, 850. 0) 
Ῥ6Ὶ1 ἄβη ΒΒΟΗ ΠΟΙ ΠΘΥΙΒΟΠΘΩ Πιομύθυη 
αἴθ Βοαθαϊαμῃρ δἴπθυ ΠΟΡῬϑ]οοηβο- 
δὴ (616 ΝΟ Καρσὶ ΘΙ Π68. ΟΥ̓ 
α6Υ ἜΠΗ Δ ὈΡ᾿ΘΒΟ θη θη Οομβο- 
πϑηΐθῃ Ζ. Β, δάκος ἢΟ]ΊΒ0 ἢ βράκος) 
Βδμαϊξθα μαΐ. Ποοῖ Κοπηπιῦ ΔΘΥ γοΥ- 
δαβσθῃθηαθ ΌΚΑΙὶ (ἰὴ ἀ6γ ΤΠ 6818) 
διαοἢ Κατ νου, υϑὶ, 718, 992. 

1024, πανήμερος Ὀθαραϊοῦ πΙομῦ 
«ἀρ ἢ’ (ἄθηπ ΠΟ. ΔΘΥ Ζιτ γοῦ- 
βρη θη δἴοιβα ϑηῃροί ηγίθη 

1020 

1029 

ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 1080 

Τδθουβθοίσαηῃσς Κοιησηξ ἄθγ Αἀϊδὺ 
ἰθυθο αυοαὰθ 416), βοῃάθυ Π8ΟῊ 
ἀογ Βραθαδαπρ' γοῃ πανῆμαρ, πανη- 
μέριος Ὀ61Ὶ ΗομιΒΓ διὰ πάσης τῆς 
ἡμέρας. Υ8]. Η68. Ἱμθορ.. 528 καὶ 
οἵ ἐπ αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον᾿ 
αὐτὰρ 6γ᾽ ἧπαρ ἤσϑιεν ἀϑάνατον" 
τὸ δ᾽ ἀέξετο σον ἁπάντῃ νυκτὸς, 
ὅσον πρόπαν ἥμαρ ἔδοι τανυσί- 
πτερος ὄρνις. 
1025. κελαινόβρωτον: Ρτο]θρυϊβοι 

τὸ μελαινόμενον ἐκ τῆς βρώσεως 
(3.9 801].). --- ἐκϑοινάσεται: 4ὰ 61. 

1027. ϑεῶν τις διάδοχος τῶν 
σῶν πόνων: ἀδ5 ἰΥιῦ πὶ γ ΚΙ Οἢ οἷῃ, 
ἰηᾶθη ΗΘΡΒΚΙ8Β ἄθῃ Οθηξασγθη 
Ομίτου (ϑ εὸν Χείρωνα ΞοΡΗ. ΤΎΔΟΒ, 
114) 88 Ὀθγθιυ ΠΠροπ (ϑελήσῃ) 
ΒΘ γουύγθίου. ἀθ5 Ῥγουηθίμθαβ ἀθ 1 
Ζ608 ἀδγοϊθἐθῦ, νρ]. Ἐϊπ] ιδαηρ 5. 10. 
Ἡδθυμηθ5 γιοῦ νογκπαθὺ 65. 818 
οὔνγαβ πιοδὺ Ἰϑιοηῦ ἀθηκΌδΥθβ, 815 
οὗναβ, (8 τῆϑδῃ Καὰπὶ οὐσαγίθῃ 
αὐτο, γΒΙ. σα 37. 

1029. ἀμφί: φῇ 880. ΥρῚ]. Ηοιηθυ. 
᾿γπῖη. ΠῚ 167 Τιτῆνές τε ϑιεοὶ τοὶ 
ὑπὸ χϑονὶ ναϊιετάοντες Τάρταρον 
ἀμφὶ μέγαν (ἰτγροηᾶπτο ἵπὶ Τανία- 
γὰ8᾽ ΘΒ ΟΤη8ΠΠ), Ἐατ, Απάγομι. 21ὅ 
εἰ δ᾽ “ἀμφὶ Θρήκην .. τύραννον 
ἔσχες ἄνδρα " ἀὰ οαδΥ ἀουῦ ἴῃ ΤῊ γδ- 
οἸθμ᾽. ήθῃῃ οἷπ ἀἀθρϑηβίδηα δ 
οἴηθῃ Οτίθ ἀὼ οὐδ ἀοχὺ βθὶῃ 
δ, 80 τη188 αθυ7)θηῖρθ, τ ΘΙΟΠΘΥ 
ἄρῃ θδβθπππηίθα Ραπκὸ πἰομῦ Κοϑηηῦ, 
ὍΘ ΒῺ 6. 5108} ἀΐδβοι Ραηκὺ γογβέθ!]θ 
Ψ1Π, ἄἀθῃ σδῆζθη Οχγὺ ἴῃ θαδῃϊγθῃ 
ἀΡΘΥβομδαθη (“ΥἸΠΟ5. ὉΤΆΠΘΥ ἢ). 
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ὁ κόμπος, ἀλλὰ καὶ λίαν ὀρϑούμενος᾽ 
ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα 
τὸ Ζῖῖον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. 
πάπταινε καὶ φρόντιξε, 

ΧΟ. 

σὺ δὲ 

μηδ᾽ αὐϑαδίαν 

εὐβουλίας ἄμεινον ἡγήσῃ ποτέ. 
ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 

1088 

λέγειν᾽ ἄνωγε γάρ σε τὴν αὐϑαδίαν 
μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 
πιϑοῦ" σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. 

ΠΕΡ: εἰδότι τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας μ 77 1040 

ὅδ᾽ ἐθωώυξεν, πάσχειν δὲ κακῶς 
ἐχϑρὸν ὑπ᾽ 

- 2 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐπ 

τ --: 2 ὡλ 2 ’, 
ἐχϑρῶν οὐδὲν αεικὲς. 

ἐμοὶ ῥιπτέσϑω μὲν 
πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος, αἰϑὴρ δ᾽ 
ἐρεϑιζέσϑθω βροντῇ σφακέλῳ τ᾽ 

1081. 16 μϑυῆσο Ψουθιπαπηρ 
καὶ λίαν Βπαθὺ 510}: βοῆομ Ὀ61 Ηο- 
ἸΩΘΥ: Οἀ. 1, 46 καὶ λέην κεῖνός γε 
ἐοικότι κεῖται ὀλέϑρω, 19, 899; 16, 
158. --- Ζὰ πεπλασμένος ὁ κύμπος. 
ὀρϑούμενος γ6]. Ηοτοα. ὙΠ 103 
οὕτω μὲν ὀρϑοῖτ᾽ ἂν ὁ λόγος .. εἰ 
δὲ ες ὅρα μὴ μάτην κόμπος ὁ λόγος 
οὗτος εἰρημένος ἢ, Τπῦο. ΠῚ 41 ὡς 
οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι “κόμπος 
τάδε μᾶλλον ἢ “ἔργων ἐστὶν ,ἀλή- 
ϑεια, αὐτὴ ἡ δύναμις τῆς πόλεως 
σημαίνει, ΞΟΡΕ, Ο. Τγγ. 828 ἄρ᾽ οὐκ 
ἀπ᾽ ὦμοῦ͵ ταῦτα δαίμονός τις ἂν 
κρένων ἐπ᾽ ἀνδρὶ, τῷδ᾽ ἂν ὀρϑοίη 
λόγον, ΑἹ. 954 οἴμ᾽, ὡς ἔοικας ὀρϑὰ 
μαρτυρεῖν ἄγαν. 

1082. ψευδηγορεῖν: Π, 1, δὅ260 
Βρυϊομῦ Ζθυβ: οὐ γὰρ ἐμὸν παλιν- 
ἄγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ἄτε- 
λευτητον ὅ τι κεν κεφαλῇ κατα- 
νεύσω. 

1088. ἄμεινον: 65]. ΒΌΡΡΙ. 190 
Ἀρεῖσσον δὲ πύργου βωμός, Κυᾶροτ 
Ι 8 48, 4, 11. --- ἡγήσῃ ποτέ: “ἴλπρΘ 
ΘΠ οἴπηι 8} 8 2 Β᾽ Δα θη’ 
(νρΊ. 999), ᾿ἱπᾶάθιη σαν ἡγήσῃ ὨΒΟῊ 
ἄθιη σουϑιβροῃθηᾶθη μηδὲ ὈΘΠδη- 
ἀοΙ0, ἀ16 Νορδύϊοι. ΔΌΘΥ Ὀ]οΟβ8. δῇ 
ὐθαδίαν ΠΟ ἄμεινον Ὀ6- 
2οσθη 1ϑῦ. ὙρΊ. Εν. Ογοϊ. 810 τὸ δ᾽ 
εὐσεβὲς τῆς δυσσεβείας ἀνϑελοῦ. 

1057. Τθρον ἅ16 Βεοβίϑθραηρ 468 

1040 

γουϑβσο μομ θη Οθαἀδηκθηβ στοὰ 
ἄθη ΟΠοΥΓ ΤΟΥ νρ]. δὰ 4172. 

1040---1095. [πα ἔπ δηδρβϑιϊ- 
ΒΟΠΘη ϑγϑβύθιμθη, σοῸη ἀθηθη ἀ16 Ὀ61- 
ἄθῃ 465 Ρυοιηθίμθαβ (14 Ξε 14) πὰ 
Ηδυῖηθ8 (9 - 9) 8100} Θϑηξθρυθοῇθη, 
πϑμγοημα ἀα885 ὥγϑβίθῃη (65 Κουγυ- 
Ῥμδῖοβ 416 Μϑβοάοβ Ὀια δύ, τὶ ἃ 8.8 
ταὐτούοι ἀοΥ Κοωῦδ οὐΥΟΡΙΘ 
ἀαγρσοβίβ ]ῦ, 

1040. εἰδότι μοι: 2ὰ 441. 
1042. ἀεικές Ὀδχιοῦ 5.0 φαΐ 

ἄθῃ γούνατ αἰσχρόν 1039. 
1048. ΚΕ]. 992, Εν. ἔτ, 910 πρὸς 

ταῦϑ᾽ 6 τι χρὴ καὶ παλαμάσϑω καὶ 
πᾶν ἐπ᾽ ἐμοὶ τεχταινέσϑω" τὸ γὰρ 
εὖ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον σύμ- 
μαχον ἔσται κού μὴ ποϑ' ἁλῶ κακὰ 
πράσσων. 

1044. πυρὸς ἀμφήκης (οἴῃ. Βο- 
ΤΑΘΙΊΒΟΠ68 ὟΝ ὁν) βόστρυχος : ἡ ἕλι- 
κοειδὴς (61. 1088) τοῦ πυρὸς κατα- 
φορά ΘΌΠΟΙ. νϑ]. ΟἸοδμῖῃ. στη. ἴπ 
1ον. 10 ἀμφήκη πυρόεντα ἀεὶ ξώ- 
ονταὰ κεραυνόν, Ἐὰν. ΗΙΡΡ. 889 
ὕσυτι ἀμφιπύρῳ, ΠΒΥΘΙ.. ἄμφη- 
Ἀες δὲ, ἐξ ἑκατέρου μέρους ἠκονη- 
μένον βέλος, ἢ κεραυνὸς ἢ ξίφος : 
Ασ. 806 φλογὸς μέγαν πώγωνα, 
Οὐδ], 61, 71 νιάθη αἰ [065 5016 }- 
αἸ6ἀ85 αυδθαπι ΘΟΠΊ8 38. 

,1[040. σφακέλῳ: σπασμῷ., 
τόνῳ κινήσει 5000]. γρ]. 879. 

συν- 
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ἀγρίων ἀνέμων᾽ χϑόνα δ᾽ 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἐκ πυϑμένων 
αὐταῖς δίξαις πνεῦμα κραδαίνοι., 
κῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοθίῳ 
συγχώσειεν τῶν οὐρανίων 
ἄστρων διόδους, εἴς τε κελαινὸν 1050 

Τάρταρον ἄρδην ῥίέψειε δέμας 
τοὐμὸν ἀνάγκης στερραῖς δίναις" 
πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατώσει. 

ΕΡ. 
΄ 3 “ 3 

βουλευματ᾽ ἔπη τ 

τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήκτων 
ἐστὶν ἀκοῦσαι. 1085 

΄ Ἁ 93 , Χ 3 ΄᾿ὕ 

τί γὰρ ἐλλείπει μὴ οὐ παραπαίειν 

ἡ τοῦδ᾽ εὐχή; τί χαλᾷ μανιῶν; 
ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 
συγκάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 
μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐχ τῶνδε ϑοῶς. 1000 

μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 
βροντῆς μύκημ᾽ ἀτέραμνον. 

ΧΟ. 
΄ 

ἄλλο τι φώνει καὶ παραμυϑοῦ μ᾽ 
ὃ τι καὶ πείσεις" οὐ γὰρ δή που 
τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 
πῶς μὲ κελεύεις κακότητ᾽ 

1060 

ἀσκεῖν : 

μετὰ τοῦδ᾽ ὅ τι χρὴ πάσχειν ἐθέλω" 
τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον. 

1041. αὐταῖς ῥέξαις: νΡ]. 3221. 
1049. συγχωσειεν᾽ συγκαλύψειεν 

5080]. 
1061, Βαθ)]θκὺ σὰ ῥέψειε δὲ “δγ᾽ 

(268) στῖθ χὰ τ τυσας Κλ γ6]. σὰ 
994, 
102. ΥΒ]. Επν. Ηθο, 1296 στερρὰ 

γὰρ ἀνάγκη. 
1053. πάντως --- οὐ νῖρ 338. 

Ζι ἀθηὶ αράδηϊϑῃ νυρ]. 988, 

1060. ἐλλείπει μὴ οὐ: “νδΒ 
απίον δ δϑὺ βῖ8 ἔθ] Ζιρ θη; ἐλλεί- 
πεῖν δα ΒΒ] οἴπθη Ὑϑυπθίπθμάθῃ 
ΒερΥΠ, ν6]. 627 ἃ. πν. Τρι, Δ. 41 
τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς μὴ οὐ 
μαίνεσθαι, ΤΥο. 790 τένος ἐνδέομεν 
μὴ. οὐ πανσυδίᾳ χωρεῖν ὀλέϑρου 
διὰ παντός, ΒΟΡΆ. Ὁ. Τυτ, 1282 λεί- 
πϑι μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν εἴδομεν 
τὸ μὴ οὐ βαρύστον᾽ εἶναι, ΚυῦροΥη 

1 8 67, 12, 6, --- Ζὰ παραπαΐειν νϑΡ]. 
581, ἐγριι. 830 εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς 
κᾶλα παραπαίων χέλυν, ΑΥ̓ΙΒΙΟΡΆΒ. 
ΡΙαΐ, 08 ἀὐηηα κὰν τος τοὶ ληρεῖν 
καὶ παραπαίειν. -- ἡ ὈδσΖιθῃὺ 
Β10}: δα ἄθη [πη 8} πῖλος “015-106, 

1069. συγκάμνουσαι: νρ]. 414. 
1002. ατέραμνον: νρ]. 190. 
1006. Π16 οἰρθηθ!ομο Βράθα- 

ὕπηρ' νον παρασύρω ΘοΥκοπηῦ τηδη 
818. ἄθπὶ Ὑ ΘΥβ]θῖοῖ Ὀ6ὶ Αὐἱϑῦ. ἔσα, 
620 Κρατίνου μεμνημένος, ος ποῖ- 
λῷ ῥεύσας ποτ᾽ ἐπαίνῳ διὰ τῶν 
ἀφελῶν πεδίων ἔρρει καὶ τῆς στά- 
σεως παρασύρων ἐφόρει τὰς δρῦς 
καὶ τὰς πλατάνους καὶ τοὺς ἐχϑροὺς 
προϑελύμνους. παρασύρειν ἔπος 
ἰϑὺ 4180. οἷ Αὐβαάγτοὶς γγ]6 αἰάξειν 
αὐδὴν απ. Ὀυϊηρὺ χὰ ἔπος ἄθῃ Β6- 
ΘΟΥΙ τργαϊ᾽, 
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κοὐκ ἔστι νόσος 
τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 

ἘΡ. 

119 

1070 

ἀλλ᾽ οὖν μέμνησθ᾽ ἁγὼ προλέγω" 
μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι 
μέμψησϑε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηϑ᾽ 

Ὃ λ ἰν -“ ᾿ ’,ὔ 

ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπροοπτον 

πῆμ᾽ εἰσ 
ὑμᾶς αὐταᾶς. 

εἰσέβαλεν᾽ μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ 
εἰδυῖαν γὰρ 

107 

κοὐκ ἐξαίφνης οὐδὲ λαϑραίως 

εἰς ἀπέραντον δίκτυον ἄτης 

ἐμπλεχϑήσεσϑ' ὑπ᾽ ἀνοίας. 

Φ1Ρ. 

χϑὼν σεσάλευται" 

Ἀ ᾿ , 3 “ Μ; 

καὶ μὴν ἔργῳ κούκετι μυϑῷ 1080 

βουχία δ᾽ ἠχῶ παραμυκᾶται 
βροντῆς. ἕλικες δ᾽ 

1009 ἔ. ΥΩ]. 088; τι. ἀπέπτυσα 
Ἀνῶῦσου 11 8 ὅ8, 6, 2. 

1011---19: Παιηΐδ ἰδὲ ἀηροκἄη- 
αἰσῦ αἃ. τιοὐϊινι θυ, ψ10 αἀοΥ ΟΠοΥ 
σγοη ἀοΥ Οτομθβίγω θηὐογηῦ σῖγα. 
πη οὐϑῦ ψιθᾶθυ αἴθ δ] ἄρ σασθῃ 
Ὀοβίεισθη Ζὶὶ ἰαββθθ ίϊγαθ [ν α16 
Βιζαδίϊοι. πἰοῃδ ΒΟ! ἈΠΟ σθυθβθῃ 
Β61η πι ἄθηι ΘΟ  αββοί κί Εἰηΐγαρ 
σούμδῃ μα ῦθη. θὲ ΟΠοΥ βἰηκὺ χὰ- 
ΘΊΘΙΟἢ τηῖί Ῥτοσηθίμθιιβ ἴῃ α16 ΤΊΘ Θ 
ἀατοι 468 ἀναπέίεσμα (᾽ ΘΥβθῃ Καῃρ) 
ἅογ Ογομοβύγα Μγ16 Ῥτουιθίμθαβ ἀυγοῃ 
448 ἀναπίεσμα ἄον Βάμηθ. 

1018. δέκτυον ἄτης: ,81. ΔΡ. .861 
γάγγαμον “ἄτης παναλώτου. - ἀπέ- 
ρᾶντον Μιθ Αρ΄. 1582 ἄπειρον ἀμ- 
φίβληστρον ὥσπερ ἰχϑύων περιστι- 
χίζω, γα]. Βυμη. 634 ἐν ἀτέρμονι 
δαιδάλῳ πέπλῳ. --- Μιῦ 1079 οηΐ- 
βοῃ ποῦ Ηθυτηἐ8 ἴῃ 416 ΗΠ. 

1080. ἔργῳ κούκ ἔτι μύϑω (νφὶ. 
Ζὰ 886): ὑπ ΠΟΠπΟΥ ππα Β]1ἰΖ ταῦ 
ἀοΥ Βμηθ πδομζαδημπιθη, δβίαπά 
ἄθη Αἰΐθῃ ἷηῆθ ΠομΠΘΥΤ ΘΒ ΒΟΠΪΠΘ 
(βροντεῖον) ἃ. οἴη Β)1ἰφὑπαγπὶ (κε- 
ραυνοσκχοπεῖον) κὰὁἽ Θοία, ΕΒ “ψαγ- 
θη πϑγ]]0 ἢ} ΠΟΥ (οΥΓ ϑοθη8 
ΒοΒΙθοηθ, αἴθ τϊῦ βομσψουθη ϑ'[ο]- 
ΠΘΠ σοία! ὙΆΥΘη, δι ΘΠΘΥΠΘη 
Ῥ]αἰίθη σϑτυοῦ τ. ταΐξ οἴπου ἴπ ἀ6υ 
Ἠδῃθ δπρθουδομύθη ὈγΘΒΙ ΒΟ ΒΪη6 
(περίακτος ὑψηλὴ) ΒΙ᾿ὑπϑύγϑ] θη σο- 

ἐκλάμπουσι 

ψουΐρη. ἀπὸ αἷθ Ὀγθθπηρ 6. 
Ὀοάθη Ῥογιακύθηῃ τψῖτὰ ἀδ5 ϑοῆσπδῃη- 
Κρὴ ἀδθὺ γάρ γϑυβιπη]] ]1οὖ Πὰ- 
Ρθη, ὕθθυισθηβ γουϊδηρίθῃη α16 ΑἸέθη 
ἴῃ ΒοΙομθη ΠΙηρθη Κοϑῖηθ ὑδαβομθη 8 
ΝΘΟΒΘΠταηρ, Βοη θη πὰ Απάθιι- 
ἴππρ' τι. ὅγ1Ώ00]. 

1081. 6. Μοποπιθίου (υρ]. Ζζὰ 98) 
γουίγιῦ α16 5.6116. δἱηθβ θιτηθίθυβ 
(61. σὰ 1040). 

1082. βρυχία: Ἡθβυοῆ. βρύχιος" 
ὑποβρύχιος “ ἈΠΥΘΥ ον ΟὈθυβδομθ᾽ 
γ9]. Ῥουβ. 897 ἔπαισεν ἄλμην βρυ- 
χιον; γοοδθυϊαα βρύχιος 60 Πῖο 
Βισπϊβοαύα αἸοΐασα. δῦ, απὸ οὐϊα τι 
ὑποβρύχιος Ἰηὐθυ πη) πο ἰᾷ αποά 
ἴῃ δατιῷ θυ ΥΒ απ] δῦ, 566 ΟΥΠΏΪΠηΟ 
αποα οβῦ δ] απ γ6 ΟΡ γιατ ἀοπούδξ 
(Ηδυιδηη)., βρυχία ἠχὼ ὦ βροντῆς. Ὀ6- 
αἀϑαϊοῦ 4180 μῖθυ ἀδ 586 106 ψῖθ χϑόνια 
βροντήματα 994. Ζα ἀ6γ ΒΟΠΙ]Π ἀθγπηρ' 
ΥΒ]. Η68. 'ῬΠΘορ. τοῦ τόσσος δοῦπος 
ἔγεντο ϑεῶν ἔριδι ξυνιόντων" σὺν 
δ᾽ ἀνεμοί τ᾿ ἔνοσίς τε κονίην ἐσφα- 
ράγιξον. 

1083 ἢ. ἕλικες: αἴ Γἑλικοειδ εἴς (δοκ- 
ΖΔ 0Κ) κατὰ τὰ νέφη τῶν ἀστρα- 
πῶν κινήσεις ὅ61|0]. ΥρΊ. 1044. -- 
Μιὺ ξάπυροι ν5]. ζαπληϑῆ ῬΘΙ8. 
810. -- στρόμβοι: Ή Βυ0}. στρόμβος᾽ 
δῖνος, συστροφὴ ἀνέμου. -- Ζὰ 
κόνιν γ6]. ϑῸΡΡΙ. 180 ὁρῶ κονῖν 
ἄναυδον, Οο. 928 τόνδ᾽ ὄφιν ἐϑρε- 
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στεροπῆς ξάπυροι, στρόμβοι δὲ κόνιν 
εἱλίσσουσι" 

ῳ 3 τας Δ 
σκιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 1085 

πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 
στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα᾽ 
ξυντετάρακται δ᾽ αἰϑὴρ πόντῳ. 
τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπὴ Ζ]ισϑεν 
τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 1090 

ῶ μητρὸς ἐμῆς σέβας. ὦ πάντων 

αἰϑὴρ κοινὸν φάος εἵλίσσων, 

ἐσορᾶς μ᾽ ὡς ἔκδικα πάσχω. 

ψάμην, ΒΌΡΡΙ. 782 πόντς ἄτερϑε, 
Ομο. 844 οὐφῖς ἐμοῖσι. 

1087. ἀντίπνουν: σον] ΪΟΝ 
ΤΑΔΟΊΘῊ ΠῸΥ (Ἰ6 τηθαϊ86 (β, γ, δ) 
ΥΟΥ Δ, μ, ν Ῥοβιθίοῃ ἴῃ αἀοὺ ΤΉ 6815 
Ῥεῖ ἅδη ἀγατηδθβομθη ὈΙομέθυη. ΕΪΏ6 
ΘΠ] Ομ6. Μ᾽ ουδηρσούαπρ ἢπαθὺ 5100 
πῃ Απαρβδίθῃ Αὐβίορῃ. Αν. 210 

ἕδρας, ὅ19 ἀγρῶν. --- Υοαρσθῃ ΔΕΥ 
Οοπέγμοοηῃ νρ]. τὰ 917. 

1090. φανερῶς σεομῦνθ Ζὰ Ζιύ- 
ϑεν: “οἤθηθαν νοη Ζθα8β τ. ΚΘίηθιη 
ϑηαΘγῺ"; τεύχουσα φόβον δβἰθμὺ ἄδΖι 
πῃ ΘΒυΙΒΆΠΘΙΩ ὙΟΥΠ] 188. 

1091. ὦ μητρὸς ἐμῆς: Κ0Π0]. ὦ 
γῆ ἢ ὦ Θέμις, νἱθίππθον ὦ Γῆ 
Θέμι (τὰ 210): ἴῃ Πυϊαβηηοα!] ΟὉ- 
τοβξϊίομθ 605 ΔΡΡΘΙ]ΑΥΪ ἀθοὸβ. οοι- 
γϑηϊῦ, ἀποΥμ) γ8 οὐ ροίθβϑίδβ πη]- 

γΘΥΒΆΠῚ ΓΘΙΠῚ ὩϑδΌΤΔΤη ΟΟΙΏΡ]Θοὐ:- 
ἴα 1, 6, οδθίαπι οὗ ἔθυγϑιη, αὰοὸ 
αὐἱααυϊα πἀβασϑτὰ ἰθβύαυὶ ἱπδιὶριθ 
ΓδοῖηΒ ῬΟΒΒιῦ, ἸΏΟ ΘΟΙΊΡΙΘχα οοτῃ- 
Ῥγθμοπααίαν (Ηθντηᾶπη). 6]. ΒορἘ. 
ΕΙ. 80 ὦ φάος ἁγνὸν καὶ γῆς ἰσό- 
μοιρ᾽ ἀήρ. - σέβας: ὙΒ]. Εαχῃ, 885 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί σοι Πειϑοῦς 
σέβας. 

1092. φάος (ἀδ88 Θἰθ6 86 Τλομὶ 
Ὧ685 φαεννὸς αἰϑήρ) εἱλίσσων : νοὶ, 
Ἐπαγ, ῬΏοοη. 8 Ἥλιε, ϑοαῖς ἵπποισιν 
εἰλίσσων φλόγα, Ὑποοαθοῦ, ἔτ. 10 
Ῥ. 026 Ν. ὦ χαλλιφεγγῆ λαμπαάδ᾽ 
εἰλίσσων φλογὸς Ἥλιε. 

1095. Ῥτγοιηθίμθιβ βδἰηκὺ βϑαιηχαΐ 
ἄθιι ΕἸ]βδίοκθ, δὴ ψ ]ομθὰ ΕΓ 
Δ Ρ᾽ Θβομτηϊθα θοῦ πϑηρσὺ (1019), ἴῃ αἸ8. 
ΤΊρῖο. 



Βυπομδύϊοϊκο 

Ὧ68 

Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Ι (201 Ηδρτηι., 191 Ὀ΄πα,, 184 [, ΝΘΟΚ). 

Αὐτῖδπ. Ῥϑυρ]. Ῥοπίύ, Βαχίη. ρ. 19. Αἰσχύλος ἐν Προμη- 
ϑεῖ λυομένῳ τὸν Φᾶσιν ὅρον τῆς Βυρώπης καὶ τῆς ᾿Δσίας 
ποιεῖ. λέγουσι γοῦν αὐτῷ οἵ Τιτᾶνες πρὸς τὸν Προμηϑέα ὅτι 

Ἥκομεν τξις 
τοὺς σοὺς ἄϑλους τούσδε. προιϑηθεῦι 

δεσμοῦ τε πάϑος τόδ᾽ ἐποψόμενοι. 

ἔπειτα καταλέγουσιν ὅσην χώραν ἐπῆλϑον, 
τῇ μὲν δίδυμον χϑονὸς Εὐρώπης 
μέγαν ἠδ᾽ ᾿4σίας τέρμονα Φᾶσιν. 

1. Ῥίθθθθ Βυποηβύϊοκ σοῃῦγίθ 
20, Ῥϑτοᾶοβ, 6] Π6. ψ|6 ἴῃ αθῃ 
Ῥϑύβϑυῃ Ὁ. θη ϑομα 2 θμ μάθη θα 
Απΐδηρ ἀ68 ϑύϊοκοθ ὈΠαθίθ; 485 
δγ Καπηῦτηδη 88 ΡΥΌΘΟΡ. Ἰ1ϑύ, ἄοῃ. 
Ἐν ον Ρ..990; 11 ἀλλὰ καὶ ὁ τραγῳ- 
δοποιὸς Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ τῷ 
λυομένῳ εὐϑὺς ἀρχόμενος τῆς 
τραγῳδίας τὸν ποταμὸν Φᾶσιν 
τέρμονα καλεῖ γῆς τῆς τε ᾿“σίας 
καὶ τῆς Εὐρώπης. --- 16 (τ 1) 
Τιύδηθη Ὀ11 6 8150 ἀθῃ ΟἿΟΣ 
685 Προμηϑεὺς λυόμενος. Ατι8 61 
Ταγίατιβ (νοὶ. Οὔθη 219) Θηὐ] β86 
(υ61. Ριπᾶά, Ῥγίμ, ΕΥ̓ 618 λῦσε δὲ 
Ζεὺς ἄφϑιτος Τιτᾶνας" ἐν δὲ χρό- 
νῷ μεταβολαὶ λήξαντος οὔρου, Η 68. 
Ο. ἢ. 169 τηλοῦ ἀπ᾿ ἀϑανάτων 
τοῖσιν Κρόνος ἐμβασιλεύει) ΚΟΙαΤΊΘΗ 
816, Ὑ}16 16 ΟἈΚθθμιάθη ἴπὶ Πρ. δε- 
σμώτης, δὰ Ῥγοχηθίμθαβ, ΠῚ 8618 
Τιρίάθῃ {μ 61] 8 ἤτηΒγ0}} Δ ΖαΒομϑιιθη, 

Ιῃ θη ογβίθῃ δϑυύβθῃ σὶρ ἀδΥ 
ΟΠμοΥ αἷθ Μούιν!ουαπρ 468. Απέγθ- 
ἰθη8 (δι΄ ἣν αἰτίαν πάρεστι: νρ]. 
ΟὈΘη Ζὰ 128). Πᾶπη φῷ]ῦ ΟΥ αἴθ 
Τῆμπαρυ δα, ἄρθρου 6] 00. ΟΥ σοὴ 
ΒΞΘΙΠΘΏ ουΘη ὟΥ ΟΠ δι ὕΖθ ΠΟΥ (Π8 08 
Ριμά. ΟἹ]. Π| 1921 ψομηὺ Κύομποβ δαῦ 
θη [π86]η ἀδὺ ϑ'ϑ]σθη 1θηβοὶῦ ἀ65 
Οοθδ 8) σου 6 δῦ. Ζα ἀΙΘΒΘΥ 
Αὐοβμίαηρ ϑεμῦτῦ ἀἃ8 ηδομδύθ ΕὙδρ- 
χηθηῦ. Ζαυϊοίχὺ ᾿ϑὺ ἀοὺ ῬΠαβ15. 56- 
πϑημῦ, ἴῃ ἄθββοα Νἅμ6 Ῥγοιηθίμθυβ 
τη Καικαβαβ δα ρ ἔθββθιῦ ᾿δὺ (νβ]. 
Ἐπη]οῖῦ. 5. 91). -α [θὰ Βῖου ἀϑθὺ Ρἢδ- 
515. 8418 ασυβθῆζθ σοῦ υχορα υπᾶ 
Αβῖθῃ δηρθρθῦθη ψἱστὰ, ψϑῃγθμα 
Οὔθη 734 ὑπὰ 190 ἅδ8 ΑΒΟΥΜΒΟΙΘ 
ΜΟΥ 818 ΒοΊομθ Ὀθχθιοηποῦ δῦ, 80 
ΤῊΛ58 50} ἀοΥ ΠΙΟΠΐΟΥ ἀθη ῬΠΔΒ18 
γοὼὴ Νογᾶάθηῃ Ποὺ ἰὼ ἃἀἃ8Β Αβον- 
8066 Μοῦ υὐὔηδοηα γουρθβίθ]ῦ 
Βώρθη. 



Π (202 Η., 192 ., 

ΒΙΡΆΡΟ ΤΡ. 99 φημὶ 
καλεῖσϑαι τὰ πρὸς ᾿ὡκεανῷ. 

Βυποηβύϊοκο ἄθε Προμηϑεὺς λυόμενος. 

186 Ν.). 

τὰ μεσημβρινὰ πάντα Αἰὐἰϑιοπίαν 
[κ μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα ὅ τε 

γὰρ Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ τῷ λυομένῳ φησὶν οὕτω: 

Φοινικοπεδόν τ᾽ 
χεῦμα ϑαλάσσης 

ἐρυϑρᾶς ἱερὸν 

, 4 3. Ὁ 9 - 

χαλκοκεραυνὸν τὲ παρ “φκεανῷ 

λίμνην παντοτρόφον Αὐϑιόπων, 
Φ32:..9 ς γ' ἰχ 2 2.Ν 

ἵν᾽ ὁ παντόπτης Πάλιος αἶξι 
ως 9, 2 , “ , 2 

χρῶτ ἀϑανατον καματὸν ὃ 

ϑερμαῖς ὕδατος 
ἵππων 

μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 

ΠΙ (203 Η., 109. 10 Ὁ 181 Ν.). 

ΟΙο. Τυβο. ΠῚ 10 Αἴῆχαβ δὰ (διιοαβαμ (ΡΙουηθύμθα5. δραά 
ἈΘβομυ απ) ΟἸΟΙῦ Παθο: 

ΤΙ ατη ΘῈ 00]65, ΒοοΙὰ ΠΟΒΟΓῚ ΒΘΠΡΠΗΙ5, 
σαπουαΐα (8.610, δαβριοιύθ γϑ]]σαῦαη ΔΒΡΘΥῚΒ 
γΙ ΠΟ 16 58.Χ15, ΠΘΥΘΠῚ αὖ ΠΟΙΙΊΒΟΠΟ ἔγθίο 
ποοΐθμη ραυθηΐθθ {2161 δαποούπηῦ πϑγιδθ, 

ὃ Ῥαθατη]ι8 116 8510 ᾿πῆχιῤ ΤΠΡΡΙΪΘΥ, 
Ἰονίϑαθθ πππηθη ΜΆ]ΟΙΘΥΪ άἀβοῖγηῦ τηϑπτι5. 

1. Νοοὺ Ηογοαοῦ νουβίθ εὐ πη- 
ἰοεν ᾿Ερυϑρὴ ϑαλασσα ἀδ8 σδῃζΖθ 
50 νοῆ Αβίθη πα ΑἴΙκα θ6- 
Καπηΐθ Μϑθὺ, αἴθ σϑηζθ “ϑ'ἀ8θθ᾽ 
(νοτίη ϑιάλαασο), Ἅ|Ι6 αἴἸ6865 Μϑϑὺ 
ἢ ἀοσθηβαῦζ στα ΜΙ] ηθ συ (βο- 
ρηΐη 'ϑάλασσα) μιοἰβϑύ: ὙΒῚ. ΠῚ 168 
τῇ δὲ ἐλάχιστόν ἐστι καὶ συντομώ- 
τατον ἐκ τῆς βορηίης ϑαλάσσης 
ὑπερβῆναι ἐς τὴν νοτίην καὶ Ἔρυ- 
ϑρὴν τὴν αὐτὴν ταύτην καλεομέ- 
νην. --- ερθη φοινικόπεδον ἐρυ- 
ϑρᾶς νρ]. Βίθρμαῃ. ΒΥΖ. τὑμΐθν 
᾿Ερυϑρα: ᾿Ερυϑρὰ ὴ ϑάλασσα, ἀπὸ 
Ἔρύϑρου τοῦ ἥρωος, Οὐράνιος δ᾽ 
ἐν ᾿Δραβικῶν δευτέρᾳ ἀπὸ τῶν πα- 
ρακειμένων ὁρῶν ἃ ἐρυϑρὰ δεινῶς 
εἰσι καὶ πορφυρᾶ, καὶ ἐπ ν βάλλῃ 
εἰς αὐτὰ ὁ ἥλιος τὴν αὐγήν, κατα- 
πέμπει εἰς τὴν ϑάλασσαν σκιὰν 
ἐρυϑράν' καὶ ὄμβρῳ ,δὲ κατακλυ- 
σϑέντων τῶν ὀρέων κάτω συρρέοντι 
εἰς ϑάλασσαν, οὕτω γίγνεται ἡ ϑα- 
λασσα τὴν χρόαν. --- χαλκοκέραυνον 

«ρογζ(πϑυξθυ )βίγ ]Θ πα’, δῖ6 Κὔμπθ 
ὙΥ οὐὐθι!απηρ, τ θη ἀδ5 Θαομίθη 
ἀ6Υ δύ} Π]ηκοηάθῃ ὙΥ ἀβϑουῆϑομθ Ὀ6- 
Ζϑιομποῦ; γνρ]. 1]. 11, 88 χαλκοῦ 
τε στεροπήν, Οὔθη 922 κεραυνοῦ 
κρείσσονα φλόγα, αν. Ἴτο. 1104 
κεραυνοφαὲς πῦρ. [)85 ΕΒΚΠΠΙΚΟΙ 
ἰδὺ ἀαγοη αἴ16 ΟἶΒοΥ σγοῃ χαϊλκοκέ- 
ραυνον σθίγθπηῦ τῖθ ΟΠο. 864 ἀρ- 
χας τὲ. -- ὕθθον ἀ16 λέμνῃ παν- 
τοτρόφος Υγ9]. ΟΌΘ σὰ 808. Υοσϑῃ 
ἀον ἔβαν γρΊ. ΟΌΘη χὰ 178. 

ΠῚ. δῖ δϑῦβθ 81πα σοῖ ΟἸΘΘΥΟ 
ΒοΙϑὺ (θα. ο, 11) ἄβδουβοίψε. -- 
δ γθμα ἴῃ Ῥγομι. νἱηοῦ. αἰθ Εδ585- 
Ἰὰᾳηρ᾽ 465 ΡῬγουηθίμθαβ νοῦ ἄθη Ααρθῃ 
ἀθὺ Ζιβομδιθι ἀδυρθϑίθ!ῦ τῖγα, δῦ 
ΒΙΘΥ ἴῃ οἷποὺ στ ἅμ] πὴ ρ αἷθ Ἐχ- 
Ροβιψίου βθρθοθῃ. 1 ἢ, υρ]. οὔθῃ 
164, -- ΔΒΡΘΥ8 βαχὶβ: φάραγγι πρὸς 
δυσχειμέρῳ 1. --- 8 πᾶγθ.. 86- 
Ὠθούπηῦ: Ζὰ ϑθῦ. --- 6 νρ]. 619 βου- 
λευμα μὲν τὸ δΖῖζον, Ἡφαίστου δὲ 
χείρ. -- 1. σαμθοβ: θ4 σφηνὸς αὖ- 
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ἢο5 116 οἄπθοβ [ἈὈΥ1οα, ΟΥ̓(6]1 1ΠΒΘΥΘῊΒ 
ῬΟΥΥαρΙ αὐ: ααδ ΤΠ]56 1 501] οἱ ἃ 
ἐγ ϑυ θυ θοταύαβ οαβύσαπι Ποὺ ΠΤ. Πη 1Π00]0. 

10 Ιδι ἰουῦϊο τη6 ἀαποαὰθ Γὰπθϑίο 618 
ἐγ1501 δανοϊαύα Δα ΠΟ15. ἸΔΟΘΥΆΠ5. ἀΠΟ 15 
ΙουἹβ 58061165 ραβϑῦι αἸ]δηϊαὺ ἔθτγο : 
ὑπτη ἸΘΟΌΤΘ ΟΡΙπιΟ ἔαγία οὐ βαύαύω ἃ αἰ ]τη 
ΟἸδηρΌΤΘ πὶ {ἀπα1Ὁὺ γαβύμηι, οὖ 8 ]1Π16. Δ ΥΟΪΔ8 

10 ριππαΐα οαπάδ ποβίγαμι δ α]αῦ Βαη ΡΠ ΘΙῚ ; 
αἼΟΠ ΥΘ͵Ὸ δάθϑαπι ᾿ῆΠαύι γτϑπονδύαμη οϑὺ ἸΘΟΌΣ, 
ὕππι ΤΣ Βατη ἰαϑίγοβ ἃν 56 δα ραβύμβ τϑίοσ, 
5ῖΊο. πᾶπο ουδίοαθμι τηδθϑῦϊ οὐποϊαϊαΒ. ἃ]0, 
488 116 ῬΘΙΌΠΏΙ Ὑἱγοῖῃ ἰοθαδὺ τη]Β6118: 

20 πϑιπαὰθ, υὖ νἱάθυϊβ, Ὑ1} 0115 Θομϑίγιοῦαβ [ΟΥῚΒ 
ΔΥΟΘΙΘ ὨΘΩΌΘΟ αἰταπι γΟ] ΟΓΘΙῚ ἃ ῬΘοΐοΙΘ. 
510 Π|Θ 1088 γ᾽ ἀπ5 Ῥθβίθβ ΘΧΟΙΡΙῸ ΔΗΧΙΆΒ, 
ΘΙΏΉΟΥΘ ΤΟΥ θ ὑθυ ΠΠ1ΠΠ1Π] ΠΟ ΌΙΓΘῚΒ. Τη8]}1:; 
564 Ἰοηρθ ἃ ἰϑῦο ΠῸΠ1Π6 ἈΒΡΘΙ]ΟΥ ΙΟΥΪΒ, 

2ῦ αἴαπθ ἰᾶθο νϑὑιβίδ 58.60115 σ]οτηθγαία μουν 5 
Ἰπαοῦῆοα οἸαθ5. ποβδίσο ᾿πῆχα δϑῦ ΘΟΥΡΟΙ; 
6 ὅὺο ΠΙαπαΐαθ 50115 ἀιάογο ϑχοϊαῃῦ 
συαϊίαθ, αᾶ8 βᾶχϑ 5516 1Π501Π1ὰπὖὺ (ὑΔΟ881. 

ΤΥ͂ (805 Η., 194. Ὁ., 188.Ν.. 

ΡΙαῦ. ΜοΙα]. Ρ. 98. (νρ]. ρ. 9641) νῦν δὲ οὐκ ἀπὸ τύχης 
οὐδὲ αὐτομάτως περίεσμεν αὐτῶν (τῶν ϑηρίων) καὶ κρατοῦ- 
μὲν. ἀλλ᾽ ὁ Προμηϑεὺς τουτέστιν ὁ λογισμὸς αἴτιος 

ἅἍ άδη γνάϑον στέρνων διαμπαξ. -- 
8. 50] ουῶ: 87 τέχνης. -- 9. ΘΔ ΒΟΓΙΙΤΗ 
Ευταγαα οὗν ᾿Ερινύων φρουρὰν 
ΠδΟῊ 145, ᾽᾿Ερινύων ἰθὺ ἀδηη τηθίο- 
ὨΥΠΒΟΏ σΘΌγϑθοηῦ (ΤΔΡῸΥ ἀθτ 
Ῥδοο᾽). Υ 6]. Δ΄. θ40 παιᾶνα τόνδ᾽ 
᾿Ερινύων. --- 10 ΘΙ. Ζὰ 1024, Ααῇ 
ἰουῦϊο 416 Ρϑζιθῃῦ 810}. ν]ϑ]] θοῦ 
α16 ΟἸοββθ νον Ῥμούϊαβ πὰ δῖα δ 
τρίτῳ φάει" τρίτῃ ἡμέρᾳ. -- 11. Μιΐ 
Ἰδοθύϑηβ ἀπραϊθι5 ἰοῦ εὐσαφάσματα 
(σοι εἰσαφάσσω) ἀθουβούχψί νυρ[]. 
ἨΘΒΥΟΠ, ,εἰσαφάσματα" εἰσπτήματα, 
ἀπὸ τοῦ εἰσαφιέναι (41.686 Ευκ|ὃ- 
γὰρ θυ ἀπ οἰπθηι ΜΊββνυ ουβίδηᾶ- 
85 ὈΠΒΘΥΘΥ 6116, ψόζΖιι 7646 η78}}5 
ἀοΥ Αυβάγαοκ ἀθῃ ΟἸΘΘΥΟ τϊῦ ὑτ1- 
801 δανοϊαῦι ]ἀουριὺ ἄθη ΑὨ]δ 85 
Ῥοδ) ἡ σπαράγματα" Αἰσχύλος Προ- 
μηδ εῖ λυομένῳ. -- 12. [ον]8 βα661168 : 
1021 Ζιὸς δὲ τοι πτηνὸς κύων. --- 
18, δα αἰαῖ: προσσαίνει, “ψοαο]ῦ δη᾽, 

Ὑ7611 ἀοΥ σά θ]ηα8 ϑομδης ρ]Θ 10 ἢ- 
βῶι δ ἀθη Ὀ]αύ!ο σου θιβομίθῃ 
ῬτομαΘΙΠΘ 08 ἰΘαΘΥὈ] οί, γΕῚ. 'ὕπμη. 
284 ὀσμὴ βροτείων αἵμαάτων μὲ 
προσγελᾷ. --- 33 510 16 1086 γιά πα : 
αὐτὸς ὃ΄ ἐμαυτοῦ χῆρος. -- 24. 8 
Ἰϑέο Ἀβρθ!]οΥ παμηΐηθ [Ον]8 τὶ ἐμοὶ 
Δανεῖν οὐ πεπρωμένον, οὐ μόρσιμον 
(155, 9858). ὝΥόρθῃ ἀθ5 θα δη θη8 
Υ9]. σὰ 9838. Εβ ἰδϑῦ οἰηροίγθίθῃ, 
85 ΠΔΟῚ 512 νουπουοβϑυιπημ ἰθὺ: 
μυρίαις δὲ πημοναῖς δύαις τε καμ- 
φϑείς -- 1, Ατβ αΙΘΒθΙὴ ΒΙαΐΘ 
ἄρμ Ῥγοιηθίμθιιβ βίδιημηὐθ ἀοὺ ϑᾶρθ 
ΠΟ. (ΑΡΟ]]. ΒΒ, Ατρ. {Π| 8551) (δ 
ἸΚοΟΙΟΒΊβ 6 Οατ, ψϑΊομοθ Μραρδ χὰ 
Ἰῆσθη Ζααθθυιηϊ ξοη Θοογϑπομίοθ. 

ΙΝ. Μρ]. ορϑῃ 4602 Η, ὙΥ16 ἀουΐ 
Ῥτγομηθίμοιβ ἄθὰ ΟἼΟΥΘ βοῖηθ γρτ- 
αἰθηβίθ πὶ 8 ΜΘΗΒΟμΘηρΘβο θοῦ 
ΦΌΒ ΠΥ] 10 ΒοΒ1] ἀουῦ, 850 σοβοβιθῃῦ 
65 ΠΙΟΥ͂ ΜΟΙ ΠῸΣ 1Π ΒΕΓ ΙΒΟΏΘΥ 
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ἵππων ὄνων τ᾽ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονὰς 
δοὺς ἀντίδουλα καὶ πόνων ἐκδέχτορα. 

Υ͂ (215 Η., 306 Ὁ., 

Ια ΜΌΥ γ. “θὰ 

195 Ν.. 

ὁ δὲ Ἡρακλῆς ἕτερον ϑεὸν παρα- 
καλεῖ μέλλων ἐπὶ ὄρνιν αἴρεσθαι τὸ τόξον, ὡς Δ4ἰσχύλος 
φησίν: 

ἀγρεὺς δ᾽ ᾿ΔΑπόλλων ὀρϑὸν ἰϑύνοι βέλος. 

ΥΙ (218 Η., 01. Ὁ). 196Ν.). 

ΡΙαΐ. νυ. Ῥοιηρ. ὁ. 1. πρὸς δὲ Πομπήιον ἔοικε τοῦτο πα- 

ϑεῖν ὁ Ῥωμαίων δῆμος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς. ὅπερ ὃ Δ4ἰσχύλου 
Προμηϑεὺς πρὸς τὸν Ἡρακλέα σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγων: 

ἐχϑροῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέκνον. 

ΥΠ (206 Η., 198 ἢ,, 190 Ν... 

Πἰθρμδηυβ Βυζαμύ. 5. ν. ἴάβιοι ρ. ἴ, Ὁ. «Αἰσχύλος τε Γα- 
βίους διὰ τοῦ γ ἐν λυομένῳ Προμηϑεῖ: 

ἔπειτα δ᾽ 
«(βοοτῶν» 
Γαβίους. ἵν᾽ οὔτ᾽ 

[χ2 - ᾽ Γ 

ἥξεις δῆμον ἐνδικώτατον 
ς 

ἁπάντων καὶ φιλοξενώτατον, 
2 ᾿ 

ἄροτρον οὔτε γατόμος 
τέμνει δίκελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ᾽ αὐτόσποροι 
γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. 

Ὑγεῖβθ γα μ ΒΟ ΘΙ Π]10} ἄθτὰ ὨΘΌΘΗ 
Ομοτθ σϑρθηῦθον. --- Ζα πόνων ἐχ- 
δέκτορα Υ5]. διάδοχοι μοχϑημάτων 
46θ4. 
 αμα ἹΙ. ἀγρεὺς ποϊεδῦ ΑΡΟΙ]]Ὸ 

ε15 ἄρον. ὑπα Βορθηβο τϊίίΖθ. Εἰ 
ΒομοΙπῦ, ἀ888 ΗΘ 8 Κ165 δαΐ ον ΒύΠπ6 
Βϑ᾽ υϑύ, παϊ οὔτναβ Ζν οιΐθ ὑγθίθηα, 
Δα} ἀθη Αα]θυ Δη]θσύ, σογαπῇ ἀ στο ἢ 
Θἰθθη σου ΒΟ  Ο] θη ΒᾺ}1] Ὠ]ηΐου 
ἄθῃ Ρουιδκίθη ἀου Εγίο]ρ 465 Βορϑη- 
ΒΟΉ Π8868 Δηροζοισὺ σογάθῃ Κοηπηΐθ, 
Ῥγοχηθίμθαβ στὰ ἔῦ ΠΟΟῚ ουίγθιῦ δυΐ 
ἄθῃ διΌ5θ15 βύθβῃθη θὴ Ηθυδ Κ]08 μ]π- 
ὈΠΟΚοπα ἃ88: ἐχϑροῦ πατρός μοι 
τοῦτο φίλτατον τέκνον. 
ὙΠ απὰ Υ1Π. θθπὰ σϑορυδΡἘ]- 

ΒΟμθη [Πα] ΔΟΥ [ο- ϑοθηθ 1ῃ} Πρ. 
δεσμώτης ΘὨἐΒρΡΥΙοΒῦ 1 Πρ. λυόμε- 
νος 46 Βοβοῃγθιθαμρ, 6 ]0η6 Ῥτο- 
τηθίμθαβ ἀθηὴ Ηρα κὶθ5 γοὰ ἀθβ56ῃ 

γδμάουίδηνῦ σὰ ἄθη Ἡβθβρουϊάθη 
σοῦ (νρ]. α16 Υουίθ 465 βύγαθρο Ὀθὶ 
ἴστω. Χ). 1[)88 ὙΥϑμ ἀΘΥ 218] ἀθΥ 10 Ὑγ8 
τὴ Οβίθη, 488 465 Ηθύδκ]θβ ἴῃ ὟΥ 6- 
βίθῃ, ἀπῇ αῖθβ Ὑ βῖβθ σσαταθ ἴῃ ἄθα 
Ῥϑιάθῃ ϑύϊζοκθη οἷπθ ΟΠ] θυ ηρ' 
Δ116Υ ΔΘ η θα θυ Ομ θη ὟΝ απαθυαϊηρσθ 
πα Μουκοὔγαϊρκοιίθη ἀθὺ ρΆΏΖΘΗ 
ὙγεΙῦ ἀθμ ἀδηηδ]β Γγ βο]οῆθ Ἐν- 
ΖΒ] αμρ θη ΚΟΥ 85. ΒΘΏΥ ΘΙΠΡΈΠΟΙΙ- 
τθηθη Αὐμθηθηη σοὈοίθη (νγρ]. ΟΌΘΠ 
χὰ 561). 
ΝΟ. 5080]. ΑΡΟΪ]. Βῃ. ΤΥ 284 

τὸν Ἴστρον φησὶν ἐκ τῶν Ὕπερ- 
βορέων καταφέρεσϑαι καὶ τῶν Ῥι- 
παίων ὀρῶν, οὕτω δὲ εἶπεν ἀκο- 
λουϑῶν Αἰσχύλῳ ἐν λυομένῳ Προ- 
μη ϑεῖ λέγοντι τοῦτο Κοτατηῦ ΗΘ’ ΚῚ 68 
νοῦ Καυκαβαβ 18 διηδαΐῇ σὰ αθα 
ΒμΙρϑίβομθη Βουρθη. [)ἃ ΑΘΒΟΒΥ]ὰΒ 
πη αἴοβεθ ἄθῃ [βίου [7 δ ΤΠ τ). 
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ὙΠΠΙ (808 Η., 203 Ὁ., 192 Ν). 

Βίσαρο ὙΠ ρΡ. 900 καὶ Αἰσχύλος δ᾽ 

τῷ ποιητῇ, φήσας περὶ τῶν Σκυϑῶν: 
ἐμφαίνει συνηγορῶν 

ἀλλ᾽ ἱἵππάκης βρωτῆρες εὔνομοι Σκύϑαι. 

ΙΧ (209 Η., 196 Π., 189 ἀπᾷ 201 Ν.. 

ΟδΙθπιβ νοὶ]. ΙΧ ρ. 885 οα. Ομανίοσ. δοχεῖ μὲν γὰρ αὐὖὐ- 
τὴν (πέμφιγα) ἐπὶ τῆς πνοῆς Σοφοκλῆς ἐν Κολχίσι λέγειν... 
“Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ (τα ΠΥβο ΘΙ] 10} Οοαβομύ- 
ΠΙΒΒΙΘΗ]ΟΥ ἐγ λυομένῳ, ἀοο νρ]. οὔθὴ χὰ 114): 

εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε᾽ καὶ πρώτιστα μὲν 
Βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς, ἵν᾽ εὐλαβοῦ 
στρόμβον καταιγίζοντα, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ 
δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω. 

ἐπὶ δὲ τῆς δανίδος ὁ αὐτός φησιν ἐν Προμηϑεῖ: 
ἐξευλαβοῦ δὲ μή σε προσβάλῃ στόμα 
πέμφιξ, πικροὶ γὰρ χοὐ διὰ ξόης ἀτμοί. 

1ϑδϑί, 8ο μαὺῦ δ᾽ 510}: αἸ 56] 6 ψῸ] 
ἴτη Νογανγθβίθῃ σοι Εασορδ σϑαδοῃΐ. 
Ααῇ ἀἴθβοῖα  οσθ σοδηρσὺ ΗθΥυδ 1685 
Ζὰ ϑογύβιβομθη Υ ΟἸ Κουβομο θη, Ζὰ 
ἄθη ΟΦ ΌΙΘΥ ΟὐοΥ ΑὈΙΘΥη ἀπα θη 
ΗρΡϑιηοσθη, ὙγΘ] 0 Πη8 ἃπ8 1]. 18, 4 
θοκοηπῦ 81η8: 

νόσφιν ἐφ᾽ ἵπποπόλων Θρῃκῶν 
καϑορὼ ενος αἶαν 

Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν 
ἹΙππημολγῶν 

γλακτοφαάγων “4βίωντε, δικαιοτά- 
τῶν ἀνϑρώπων. 

Ζιὰ ἕν᾽ ἄροτρον... βροτοῖς νρ]. αϊ6 
ΒΘΒΟΒγΘΙ ρα μρ᾽ς. ἅ68 ΚΥΚΙΟΡΘμΪδη 468 
Θὰ, 9, 107 οἵ ῥα θεοῖσι, πεποιϑότες 
ἀϑανάτοισιν οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν 
φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν, ἀλλὰ τά γ᾽ 
ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύον- 
ται κτέ, --- Διὰ ἵππάκης γνΕ]. 16 Ζὰ 
ἄθῃ ἢρσ. ΕὙρτα. δηρσοίμηνίθ 506116 
465 Ηἱρροκγαΐθβ. 

ΙΧ, εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε: νγ]6]- 
Ἰοὺ ἄἀθῃ ἰβίθυ θηί]δηρ, ἐδ: Ζὰ 
ἄρῃ ἘΠ Ἰβομθη ΒΘυρθη ἘΠΗτέ, ὅϑεν 
ὁ Βορέης πνέει Ὁ80} ΗΙΡΡοον. 
ἀ6 δου, δαι. δ 106. Ρ. 291, 49, νψ6]- 
ΟΒΘΥ γοτη ΘΟ ΤΠ Β]Δ 46 βαρσί: κεῖται 
ὑπ᾿ αὐταῖς ταῖς ἄρκτοις καὶ τοῖς 

ὄρεσι τοῖς Ῥιπαίοισιν απα γΟΠ ἄρῃ 
ΒΟγμΘΩ: ἐσθίουσι κρέα ἐφϑὰ καὶ 
πίνουσι γάλα ἵππων καὶ ἵππάκην 
τρώγουσι" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τυρὸς ἵππων. 

1. ἕρπε: σιι 810. --- 2, Βορεάδας: 
ὙγΘΡῸπ (65 ΠὙΙΡΥΔΟΠΥΒ 1πὶ Θυβίθῃ 
ΕΒΒ6 Ζὰ 110. --- εὐλαβοῦ : ΝΥ ἃγπαῃ- 
σ6ῃ, Ὑ6 516 ΔΘ, ΟΟΥ [0 ουΐμοῦ 
ψυΓάΘη (Ζα 801). -- 8. στρόμβον: 
γ61]. οὔθη 1084. 

[)ὲ5 Το]σθπαθ Βυιομβϑίῶοκ σομῃῦτνῦ 
ΖῸΥ ΟΠ] ἀθυαμρ ΘΙΠ65 ΠΟΤῚ 
ΒΟΒΥΘΟΚΊΙΟΠΘη ὟΝ ΘΒΘΏ5, Ὑγ6] 0.65, Ὑ718 
65 Βομοιηΐ, Β] υὗ ΔαΒμαπο δ. -- πέω- 
φιξ Κα ΤΟΝ, οἰ μίδοὮ, τυ 1θ ΘΔ] ηπΒ 
βεσύ, ἐγ ῥανίές βίθμθῃ, ϑπ ἢ ἴῃ θη 
ὝδΙθ6 68 Ρϑηΐῃηθαβ γοῃ ΑΘΒοΉ 5 
ὩΙΟΠ, ΘΙ ομ θη ἀθγΒ6 108 ὭΟΟΙ 818 
Βδίβρι δὶ ΔΕ Πηνί, μηδ᾽ αἵματος πέμ- 
φιγα πρὸς πέδῳ βάλῃς; ν]Ἱθ] ΠΠΘὮΓ 
πιοιβϑὺ πέμφιξ Ἡδιοῦ’ Ἰνρῖ. Ουτ- 
{π5 ὅτ, Εὖ, 5. 708) ἀπα βίθῃῦ 8 
Ῥϑίάθῃ ΟΦ]. ὩΠΏ]1Οἢ π6 πνοὴ 
φοινίου σταλάγματος ϑορῃ. Απύ. 
1288. -- Ζὰ σε .. στόμα ΥΡ]. ατη, 
88 σε νικάτω φρένας, 875 τίς μ᾽ 

ὑποδύεται πλευρὰς ὀδύνα; ΘθΡύ. 
881 κακόν μὲ καρδίαν τι περιπί- 
τνξι κρύος, Ῥαῦβ. 161 καί με καρ- 
δίαν αμύσσει φροντίς. Κυΐσον 1 



1906 Βευομβύϊζοκθο 465 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Χ 0 Η,, 

Βίγαρο ΙΥ̓ ρΡ. 182. μεταξὺ τῆς Μασσαλίας καὶ τῶν 

ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἐστὶ τῆς ϑαλάττης διέχον 
εἰς ἑκατὸν σταδίους, τοσοῦτον δὲ καὶ τὴν διάμετρον, κυκλο- 
τερὲς τὸ σχῆμα. καλεῖται δὲ “ιϑῶδες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. 
μεστὸν γάρ ἐστι λίϑων χειροπληϑῶν, ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων 
αὑτοῖς ἄγρωστιν. ἀφ᾽ ἧς ἄφϑονοι νομαὶ βοσκήμασίν εἰσιν, ἐν 
μέσῳ δ᾽ ὕδατα καὶ ἁλυκίδες ἐνίστανται καὶ ἅλες. .. τὸ μέντοι 
δυσαπολόγητον Αἰσχύλος καταμαϑὼν ἢ παρ᾽ ἄλλου λαβὼν εἰς 
ὖϑον ἐξετόπισε. φησὶ γοῦν Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ καϑη- 
γούμενος Ἡρακλεῖτῶν ὁδῶν τῶν ἀπὸ Καυκάσου πρὸς 
τὰς Ἑσπερίδας: 

196 Ὁ., 198 Ν.). 

ἥξεις δὲ Μιγύων εἰς ἀτάρβητον στρατόν. 
ἔνϑ᾽ οὐ μάχης, σάφ᾽ οἶδα, καὶ ϑοῦρός περ ὧν 
μέμψει᾽ πέπρωται γάρ σε καὶ βέλη λιπεῖν 
ἐνταῦϑ᾽᾿ ἐλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐκ γαίας λίϑον 

ὅ ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλϑακός. 
ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντα σ᾽ ὁ Ζεὺς οἰκτερεῖ, 
νεφέλην δ᾽ ὑπερσχὼν νιφάδι γογγύλων πέτρων 
ὑπόσκιον ϑήσει χϑόν᾽, οἷς ἔπειτα σὺ 
βαλὼν διωώσει ῥᾳδίως “ίψγυν στρατόν. 

8 46, 16, 8. - οὐ διὰ ξόης: νρ]. 
ΟΡβϑῃ 800. 

Χ, Αὐβ ἄρῃ Νοτάρθῃ σχιθῃύ Ηθ- 
τ ΚΙ|65 σερθῃ ϑίαθη. [)885 ἡϑοῃβέθ 
Ζ161] ἀον γδπαάθσιηρ ἰδ θυ ΟΠ Π68. 
Αὐῇ ἀθη οσθ ἀδϑϊη Κοχησγηῦ ΟΥ̓ 
Ζὰ ἄθη ΤΠΡΎΘΙΠ, ΜΟἜ 6Γ ἀατοῃ (88 
ὙνυμοΥ ἀθ5 ΒἰθίηγθσομΒ ϑογθιζοῦ 
γα, γΡ]. Ποηγβ. ΗΔ]. Απέϊαα, 1 
41 δηλοῖ δὲ τὸν πόλεμον τόνδε (ἀθΥ 
ΗδΙ]θημθὰ. ρθσθη (16 ΡΥ 61) τῶν 
ἀρχαίων ποιητῶν Δἰσχύλος ἐν Προ- 
μηϑ'εὶ λυομένῳ" πεποίηται γὰρ αὐ- 
τῷ ὃ Πρφομηῦ εὺς Ἡρακλεῖ τά τε 
ἄλλα προλέγων, ὡς ἕκαστον αὐ- 
τῷ τι συμβήσεσϑαι ἔμελλε κατὰ 
τὴν ἐπὶ Γηρυόνην. στρατείαν, 
καὶ δὴ καὶ περὶ τοῦ Διγυστικοῦ 
πολέμου ὡς οὐ ῥάδιος ὁ ἀγὼν ἔσται 
διηγούμενος. ΠΙ16565 Αθηΐθαθι ψγ 8 
δα 0 ἢ 1ῃ θη Ηθυδ ΚΙ άθη 465 Αθβοιγ- 
1ὰ5 ὈΘΒΟΒΥΘΌΘῺ 1ῃ οἴπθιι ΟΠΟΤΊΚΟΗ, 
γ0 ἢ ΜΘΙΟΠ θα ΠΟΟΙ ἔο]σθπάθ Ὑγονίθ 
οὐ μα] θη βἰπᾶ: ἐκεῖϑεν ὄρμενος͵ ὁρ- 
Ἁόκερως βοῦς ἤλασ᾽ ἀπ᾽ ἐσχάτων 

γαίας ὠκεανὸν περάσας ἐν δέπαὶϊ 
χρυσηλάτῳ βοτῆρας ΤΡ ἀδίκους 
ἔχτεινε δεσπότην τὲ  τρίξυγα τὸν τρία 
δόρη πάλλοντα “χερσί τρία δὲ λαι- 
αἷς σάκη προτείνων τρεῖς τ᾿ ἐπιο- 
σείων λόφους ἔστειχεν ἴσος Ἴἄρει 
βίαν. 

1. ὕεῦον ἄθη ΤῊ ΥΔοῆγβ ἴἰπὶ 
Φχοϊΐθ ΕἾαΒΒ86 ὈΘῚ θίπθῖα Εἰδθα- 
ΠΘΙΘ ἢ. ΟΌΘΩ Ζὰ Τ1ὅ πα 2. --- ὃ, καὲ 
- περ βόῆοῖ 61 ΗοϊηθΥ, ΠΟΘ πιομῦ 
ΔΌοΥ καίπερ. Κυῖρου 11 8 ὅθ, 18, 1. 
- 7. Αὐοἢ ἴῃ ἀἴθβθῃ ΒΟ] ἀοταηροη 
(γ6]. σὰ 1715) δῦ αἰ Νραμποὶῦ (65 
Θίοο5. ἀν ΑμϊᾶθβΒ δπῆρου Ααΐ- 
Ἰδβιιμρθη, 16 ΠΙΘΥ φυθὶ ΑΓ ὅϑαησθη 
ἴῃ δἰμθηι ϑυβθ γουκοιηηθη (ὮΡΘΥ 
αἀθηὴ Απαρϑβὺ οὔθὴ χὰ 6, ἴἴ6᾽ 
ἄθῃ Παϊκύγαβ σὰ 17). --- 9, διώσει: 
γ8}. Ηογοά, 1Υ̓ 102 τὸν “]αρείου 
στρατὸν ἰϑυμαχίῃ διώσασϑαι. -- 
“Μίγυν: οὔΘπ Ζὰ 2. -- 606. αἴθ 
Απκαμ ἀθ5 Ηργδκὶθβ 61 Α{]85 
οὔδθπ 5. 11 Ὁ, 



ΑἸ Π δ ηρ. 

α«. ΑΡΥΘΙΟΠ ΠΡ γ0 ἀ6Υ Μϑαϊοθίβομθη Ηδπαβοιυ 

(γρ]. Ο. Ἠδγπιᾶπη Αθβοι. ἰγδρ. θα. Π (1869) νο]. Π απὰ Β. ΜοΥΚΘΙ, 
ἈΘΒΟΠΥ αὐ86 ϑαρουβαπῦ ἴῃ οοαΐοθ ᾿ϑαγθηθίθπο γϑύθυσιταο. ΟΧΟΒΙΙ 1871). 

2 ἄβροτον 5680]. σὰ 11. 14, 78 ἀπὰ χὰ Αὐϊβίορῃ. ἤδη. 827: 
ἄβατόν τῇ (Δμάογο Ηδηδβομτι θα ἄβατον). 06. ἀδαμαντίνων δεσμῶν 
ἐν ἀρρήκτοις πέδαις 6101. σὰ ΑΥἱϑῦ, ἴδῃ. 827: ἀδαμαντίναις πὲ- 
δησιν ἐν ἀρρήκλτοις πέτραις. 1 πρὸς: τῆν τοῖί ἀΡΟΥ ΘΒ ΠΡ] ΘΌΘπθπι 
προς. 106 σχεϑεῖν Ἐ]ΙΙΒΙΘΥ τὰ Ἐπ. Μρά. 168: σχέϑειν. 117 εὐω- 
ριάξειν ΒΙοΙ ἢ 61] πϑο ΟἸ]οββθη (68 ΗΘ5γοΜ. πα Ῥμοίϊαϑ: ἐξωριάξειν. 
20 πάγῳ διᾶθτθ Ἠδμάβομγ: τύπῳ. 28 ἐπηύρου ΒΠΉΒΙ6Υ: ἐπηύρω. 
42 γε δῃάογθ Η.: τε. 49 ἐπαχϑῆ Βίδηϊογ: ἐπράχϑη. ὅ4 ψέλια 
δπᾶάογο Ἡ.: ψάλια. δὅ βαλών ϑίδῃϊεγ: λαβών. θὅ διαμπὰξ: διαμ- 
σπὰξ. 606 ὑπὸ στένω ὙΥ.: ὑποστένω γοῃμ οτβίθι, ὑπεροστένω γοπ 
“γοϊΐον Ηδπᾶ. 77 γε δπᾶᾷργ Η.: σὲ (τ ἔν σ᾽ γοῃ ἄπιρουον Ηϑδμπὰα). 
80 τραχυτῆτα Τιπάογῇ (τΕ]. Αγόϑά. Ρ. 28, 8): τραχύτητα. 90 παμ- 
μῆτορ δἀπᾶθυθ Η.: παμμήτωρ. 91 ἐξηῦρ᾽ γρῖ. 400: ἐξεῦρ᾽. 99 πῇ 
ΤΟΣπθραβ: ποί. πότε ὟὟΥ.: ποτὲ (85. χὰ ὅ44). 

112 τοιῶνδε ἀπᾶοτθ Η.: τοιάσδε. 118 ὑπαιϑρίοις ΒΙοιηῆο]α: 
ὑπαίϑριος. προυσελούμενος ὙΥ.: πασσαλεύμενος. 114 ἀ ἃ Ὀιπαον: 
ἀ ὦ ἔα ἔα (9. ὯΝ ὅθ0). 110 ϑεόσυτος οἷπθ δπάθγθ Η.: ϑεόσσυτος 
γρ]. 279. 118 ἐμῶν δπάογθ Η.: ἡμῶν, 129 ἅδε Ἡρητηᾶππ: ἤδε. 
1894 ϑεμερῶπιεν γ0}. οΥβίρυ᾽, ϑερμερῶπιν νοι φυγοιίου Ηδπα. 1936 αἰαὲ 
αἰαῖ Ὀιπαοτῖ Π80} ἘΠ ταὶν Η.: αἷ αἷ αἷ, 142 προσπορπατὸς ἃπάθγ8 
Η.: πρὸς πατρός. 148 ὁμίχλα δηᾶοσο Η.: ὁμίχλη. 140 εἰσιδοῦσαν 
Ἡρττθδηη: εἰσίδουσα (αὰ γοη 7 ΠΡΘΥΘΥ Ηαπὰ). 147 τᾷδ᾽ ΕἸΤΆΒΙΘΥ : 
ταῖσδ᾽. ἀδαμαντοδέτοισι ΤαΣΠΘΌυΒ: ἀμαντοδέτοις (δὰ ὌΡΟΣ ἀμ παπᾶ 
τὸ γὸπ βρἄξογου Ηδπα). 160 ἀϑέτως ΒΘμΟ]οΥ ὅπ5. ΗΘΒΥΟΠ.: ἀϑέσμως. 
152 8᾽ “Διδου Τυγπθραβ: τ᾿ ἀΐδου. 168 ἀγρίως ϑηάογθ Η.: ἀγρίοις 
(ἀγρίοις ΑΘΒΟΒΥ]αΒ. 8ὶ βου ρβιββοῦ, ροβαϊβϑοὺ ἀλύτοις δεσμοῖς ἀγρίοις 
ἨθγπδΠΠ). 1580 5. απίου Ὁ, 1601 συνασχαλᾷ (δι 248): ξυνασχαλᾷ. 
107 ἐτ᾽ ἐμοῦ ἀπᾶογτο Ἡ.: ἔτ᾽ ἀπ᾽’ ἐμοῦ νρ]. Ηοϊτηβοθίῃ Κυ. 5. 
5, 816. 1170 ἀφ᾽ ὅτου γοῃ οδυβίθύ, ὑφ᾽ ὅτου σοῃ σοι Ἡαπά. 
112 οὔτε Ῥούβοι: οὔτοι. 177 τὲ τίνειν ΤΟγποῦυβ: τέ μοι τίνειν. 



128 Αμμδηρ. 

118 τῆσδ᾽ δ 4618 Η.: τῆς. 181 ἐρέϑισε Τυγπθῦυβ: ἠρέϑισε. 182 πᾶ 
Τυτπθρυβ: ὅπᾳ. πότε Ὗ.: ποτὲ (8. 2 99). 185 ἀπαράμυϑον δ ᾷθγ8 
Η.: οὐ παράμυϑον. 186 τραχὺς καὶ δπᾶάογο Ἡ,.: τραχύς τὲ καί. 
187 5. απίον Ὁ. 189 ῥαισϑῇ ἀπάοτθ Η.: ῥωσθϑῇ (ὦ ἴῃ ἀ6᾽ Βαβυῦ 
ΟῚ αὐ ὙΠῸ 65 β5ομϑι πη). 198 πανταχῇ ΥὟΥ.: πανταχῆ͵ 

201 ἕδρας δηάογο Η.: ἕδρης. 204 πείϑειν γο οὐδέ Ηδπηά. 
218 χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς: χρή. ἢ δόλω τοὺς νοπ ογβίοι Ηδπᾶ. ὑπερ- 
σχόντας. Ῥογβοι: ὑπερέχοντας. 226 αἰτίαν δπάογα Η.: αἰτίην. 288 δ᾽ 
ἐτόλμησ᾽ δηᾶθτ Η.: δὲ τόλμησ᾽. 231 τῷ τοι ἃπάογθ Η. υπὰ 8080].: 
τῷ ταῖς (τοι ὮΡΘΙ ταῖς γΟΠ Δ ΠΔΘΥΘΥ Ηδπ4). 240 ἀλλὰ νηλεῶς ΕΠπιδ- 
16γ: ἀλλ᾽ ἀνηλεῶς. 2406 ἐλεινὸς ῬΟΥΒΟΙ : ἐλεεινός. 247 μή πού τι 
ὉΠάΘγΘ Ἡ.: μή ποί τι. 248 ϑνητοὺς διᾶθγα Ἡ.: ϑνητούς τ᾽. 250 
8. ἀμίεγ Ὁ. κοὐδαμῇ ΥΥ.: κοὐδαμῆ. 204 τὸν κακῶς πράσσοντ᾽ 
Θύδη]ϊου: τοὺς χακῶς πράσσοντας. 269 κατισχνανεῖσϑαι ἀηιάογα Η.: 
κατισχανεῖσϑαι. --- πεδαρσίοις γοτ ὉΠ ΘΥοΥ, πεδαρσίαις γοη ουβϑύοσ Ηϑπηά, 
214 πίϑεσϑε ΒΙοΙη 614: πείϑεσϑε (8. Ζὰ 204 υπὰ 995). 279 κραι- 
πνόσυτον ἃπάοτα Η.: κραιπνόσσυτον. 298 γνώσει... χαριτογλωσσεῖν 
Αἴμοπη. ΤΥ ρ. 1606 Ο: γνώσῃ .. σὲ τὸ χαριτογλιοσσεῖν. 29 συμ- 
σράσσειν ΒυαποΙ: συμπράττειν. 

818 ἢ, τὸν νῦν χόλου παρόντα μόχϑον Τιοτ 5 Κὶ: τὸν νῦν χόλον 
παρόντα μόχϑων (μύχϑον δηάθγο Ἡ.). 381 μετασχεῖν ὙΥ 611 (8. απῦθυ 
Ὀ): μετασχών. 882 μηδὲ ἀηάοτο Ἡ.: μηδέν. 8588 πείσεις δάθγο Η.: 
πείϑεις. 884 πημανϑῆὴς γοΠ ΠΟΥ ΟΥ, πημαϑῆς σομ δυβϑίοσ Ἠδϑπᾶ. 
840 χοὐδαμῆ δηᾶογα Ἡ., κοὐδὲ μή. 848 ϑέλοις ἀπάοτο Η.: ϑέλεις, 
847 5. αηΐο Ὁ. χαΐ Ῥογβοπ: καί, 848 πρὸς πάρι Ἡ.: ἐς. 988 
ἑκατογκάρανον Ῥαὰν πἀπᾶ ΒΙ]οΙηΠβΕο]Ά: ἑκατοντακάρῆνον (αϊῦ ἃ ἄθεον 
ἢ). 9884 πᾶσι δ᾽ ἀντέστη Ἠρογμπᾶπη: πᾶσιν ὃς ἀντέστη. 5171 ϑὲερ- 
μοῖς.. βέλεσι ἀπᾶοτο Η., ἀπλάτου Βομᾶϊι: ϑερμῆς, ἀπλήστου βέ- 
λεσόι (γ5]. 716, Ευτα. ὅ8). 8318 ὀργῆς σῳφριγώσης: ὀργῆς νοσούσης 
ππα 580 σφυδώντα: σφριγῶντα. 5. απίογ Ὁ. 980 ἐσχναίνῃ Δ΄ 6Υ8 
Η.: ἰσχναίει (ταὶ ν ἄθεοι δι). 392 σῷζε (τὶ 514 ἴὰὼ Μοά.) Ὑ.: 
σῶζε. 895 δὲ τὰν Β]οιῇῆθ]4: δ᾽ ἔτ᾽ ἄν. 8398 δακρυσίστακτα ὙΥ.: 
δακρυσίστακτον. ῥαδινὸν ἀηάθτο Η.: ῥαδινῶν. 

401 παγαῖς ἀπᾶοτο Η.: πηγαῖς. 406 ἐνδείκνυσιν αἰχμάν δηᾷθγθ 
Η.: ἐνδεικνύειν αἰχμήν. 4ΟΥ 5. ἀπίον Ὁ. 420 “ρίας Ἠαγίαπρ: 
᾿Δφραβίας. 422 ὑψίκρημνον ΒοίπΘ. ὑπ ἘΠΙΆΒ]ου: ὑψίερημνον ϑ'᾽. 
428 "Ἄτλανϑ'᾽ ὃς ὅπᾶεοτο ΗἩ.: "ἄτλανθ᾽ ὡς. ὙγοΙΐοΥΘ5. 5. ἀμίρυ Ὁ. 
432 βυϑὸς ἀπάογτο Ἡ.: βαϑύς. 4538. χελαινὸς Ἡρογηδπη: κελαινὸς 
δ᾽. 4388 προυσελούμενον ΑΒΚθνγπιΒ (ποῖ για. Μ. ρ. 690, 11 ἃ. 
Αὐὶϑῦ. ἤδη. 790): προσήλούμενον (ε ἄθεν ἢ γορ αἰΐθυ Ἠδηᾶ). 480 
εἰκῇ ὟΥ.: εἰκῆ. 451 προσείλους ἀπᾶοτο Ἡ. ἀπᾶ 56}0].: προσήλους (ταϊῦ 
ει ἄθου ἡ): 482 ἀήσυροι γοὴ! οΥβίθι, ἀξίσυροι νοι βρᾶθθυου. Ηϑπᾶ, 
459 σοφισμάτων δηάθτο ΗἩ. υαπὰ ίορδθιιβ 60]. ρῆγϑβ. 1 1: νοσφι- 
σμάτων (σοφισμάτων 8π| απο γομ Κη βρᾶνον Η8πα). 4600 ἐξηῦρον 
Βίοθαθαβ: ἐξεῦρον (ΘὈθπ8οὸ 468 εὗρε. ΥΩ]. ΥΥ. ὀαγδθ ΘρΙβῚ. Ρ. 99} 
401 ἐργάνην ϑίοθαθιβ Πο11]. 81, 1: ἐργάτιν (ἅτεν νοι βρϑϊονου Ηδμὰ 
ἄθου ἐργαν .. 0} ΘΥΒίου Ηαπα). 408 σάγμασιν Ῥαῦν: σώμασιν: 

Ἰ 
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464 διάδοχοι: διάδοχον ΥΩ θΥβίθν᾽ Ηδμπά. 400 γένοινϑ᾽ Τόᾶνγο5 Μ|1850. 
Οὐδ. ρ. 212: γένωνθ᾽. ἅρμα τ᾽ Τυγπορθαβ: ἅρματ᾽. 468 ναυτίλων 
δηᾶοτο Η. απὰ Ξ680].: ναυτιλόχων (4. ι. ναυτίλων ἀπ ναυλύχων). 
410 σόφισμ᾽ ὅτῳ ὉΠάΘΥΘ ἘΠῚ: σοφισμάτων (ὅτῳ ἀαΥ ΟΣ γὸη Θ8η2 
βρϑϊου. Ηδπα). 412 αἰκὲς Ῥοτδοπ: ἀεικές. 47 οὔτε ἀπάογο Η. : οὐδέ. 
480. οὔτε ΒΙοπιῆθ]4: οὐδέ. 495 5. ἀπίοτ Ῥ. 

ὅ02 σίδηρον .. τε δηᾶθιθ Η.: σίδαρον.. δὲ. δ0ὅ πάντα 
δῆηάογ Η,: ταῦτα. 507 μή νυν ϑοείσοῦ: μὴ νῦν. 510 ἰσχύσειν: ἰσχύσει 
γῸπ οὐβίοι Ηδπᾶ. 519 πλὴν ἀπᾶθτο Η.: πρὶν. 520 οὐκ ἂν ἐκπύϑοιο 
εἶπθ ἃπᾶθσβ Η.: οὐκ ἂν οὖν πύϑοιο. ὅ24 σῴζων (τι 592): σώζων. 
580 ποτινισσομένα πάρτε Η.: ποτινισομένα. 536 ἁδὺ ἩΘΙΥΤΠΔΠΠ: 
ἡδύ. 81 τείνειν ἀπᾶάετο Η.: τίνειν. ὅ44 ἄχαρις χάρις ΤΌΤΠΘΡΙΒ: 
χάρις ἄχαρις. ποῦ τίς οἷπθ ἅπᾶθτθ Η.: ποῦ τις. δὃὅ0 δέδεται Βαΐ 
Μοίποκο (Ζοιίβοιν. ἢ. ΑἸ. 1845 5. 1068) οΥσϑπτί. (οὔπω Ἠθητηδππ,) 
οὔπως ῬαΑΙοΥ: οὔποτε. ὅ8δ4 προσιδοῦσ᾽ ἀπᾶθτο ἩΗ.: προιδοῦσ᾽. δῦθ 
ἐχεῖνο 8᾽ ὅτ᾽ Βηυποῖ: ἐκεῖν᾽ ὅτε τότ᾽ (ἀπάοτο Η.: ἐχεῖνό τε ὅτ᾽). 
8602 χαλινοῖς ἃπάοτο Η.: χαλινοῖσιν. ὅθ0 ὦ ὦ ὈϊπαοΥ: ἁἀ ἀὲ ἔ 
-- οἶστρος: οἴστροις γοὸπ Θιβίεσ Ηδπᾶ. ὅθ με τὰν τάλαιναν 
8πᾶοτο Η.: μὲ τάλαιναν. ὅ69 τὸν ΤΎΪΟΙπἰὰ5: φοβοῦμαι τὸν. ὅ12 
κυναγεῖ Ἡργμιδηπ: πυνηγετεῖ. ὅ14 “κηρόπακτος Μοίποῖο (ΡΆ1Πο]. 
ΧΧ 652): κηρόπλαστος. 515 ἰὼ ἰὼ πόποι ΘΘ]]οΥ (46 γοτ8. ἀοολπι. 
Ῥ. 84 ππὰ 141): ἰὼ ἰὼ ποῖ ποῖ ᾽πόποι '᾽πόποί. --- ποῖ μ᾽ ἀπᾶετο Η.: 
σῇ μ᾽. πλάναι πιᾶὶ ΜΘΙΠπΟΚ6 (ΡΊΗ10Ι. ΧΧ 231) ογρϑησῦ. τηλέπλα- 
νοι ϑ'6ια]8γ: τηλέπλαγκτοι. --- πλάναι ἀπᾷργο Ἡ.: πλάνοι, ὅγ79 πημο- 
σύναις Ἠδγηδηπη: πημοναῖσιν. ἐὴ Ὀιπάοτῇ: ὃ ξ. δὅ82 μὲ μαὺ ΒΕ] Ί5]6Ὺ 
ογρᾶμιχι. δὅ80 ὅπα: ὅπη ὕϑϑ8 νοὴῃ Ἠβδυτηδπῃ τ. Ε]ΠΊΒΙΘΥ ἀθ᾽ ἴὸ σϑ- 
ΘΘΌ6π: σϑῃῦγίθ βοηβδὺ ἄθη μοσθ. ὅ92 Ἥρᾳ .. γυμνάξεται: ἦρα 

. γυμνάζεται. ὅ906 ϑεόσυτον ΗρΙηΔΠΠ: σεύσσύτονς 599 κέντροις 
ἰ(ὼν ὙΥ.: κέντροισι. φοιταλέοις ἩδΥΙΔΠη : φοιταλέοισιν. 

601 λαβρόσυτος ἩθηΙηάπη: λαβρούσσυτος. (ἄλλωνν 5. ππΐοῦ Ὁ. 
602 ἐὴ Ὀιπαουῖ: ἕ ὃ. 606 τί μῆχαρ; τέ φάρμακον ἘΠ]ΠΙ516Υ. ἄδζα 
ἢ (τί μῆχαρ ἢ τί) ἘΤ. Μαγίϊπ: τί μὴ χρὴ φάρμακον. 608 φράζε 
τὰ διάθσθ Η.: φράζετε. 609 ὅπερ Εΐ. Μ. ρ. 762, 80: ὅτι. -- 
χρήζεις: χρήζεις. 6117 ἄν ἀπάρτι Η.: οὖν. 621 σφαφηνίσας 1,11- 
γγοο, ζθοῖκ (981}0. [ἅν ῬΊ11Ο]. 81 5. 418): σαφηνῆσαι. 620 τοῦδέ 
σοι ΤΥΠΘΌμΒ: τοῦδε τοῦ (1105. Ατρ. τοῦδε). ΘΩ 7 οὐ γοῃ ὉΠΑΘΥΘΥ 
Ἠδπᾶ πϑομροίγαροη. 628 ϑρᾶξαι Βαυῤ(χηδπη ΤιΟχ]]. 1 Ρ. 212: ϑρά- 
ξαι. 689 λεγούσης: λεγούσας γοη οἸβίει Ηαπᾶ. 681 ὥς τ᾽ δ8η4616 
Η.: ὡς κ᾽. 647 εὐδαίμων γοπ οΥβίου. Ηδπᾶ (09 σορ ἃπάθιοι Η. 
ΡΟΥΘ ΒΟ] Θ 06 η). Οδὅ17 νυκτίφοιτα ἅπᾶογο Ἡ.. νυκτίφοιτα δείματα 
Ναῦοῖκ (Βα! θυπ ἀ6 Ἰ᾽Αοδᾷ, 46 50. Ῥόξειβ. 1860 5. 381) Π86}} 
Τγοορηγ. 22ὅ χρησμῶν ἀπῶσαι νυκτίφοιτα δείματα : νυχτίφαντ᾽ ὀνεί- 
ρατα. 6600 φίλα ἀηάοτα Η.: φίλωι (α δου. ὧεἍ γοῃ Βράου Ηαπά). 
Θ0Υ πυρωπὸν «πάρτο Η.: πυρωτὸν (νο]. 6. τῶι 008 ἐξαϊστώσοι 
ΒΙοπιΠο]ἃ : ἐξαϊστώσει. 070 κἀπέκλῃσε ΟὙΡΙΓΟῪΣ . ΘΌΥΔ6 ΘΡΙΡΎ. Ρ. 
609): χαπέκλεισεν. ΟΤΤ 5. ἀπίον ". 680 ἀφνίδιος ἘΜΠΠΙΒΙ6Υ : αἰφνί- 
διος. 083 ὅ τί Τυγμοῖηιβ: ἔτι. 084 πόνων δηάοτο Η.: πόνον 
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088 5. ππίοῦ Ὁ. 690 δυσϑέατα καὶ ἃπᾶθτο Η.: δυσϑέατα. 091. 
δείματα κέντρῳ ψύχειν ψυχὰν ἀμφάκει 611: δείματ᾽ ἀμφήκει κέν- 
τρῳ ψ. ψ. ἐμάν. 6095 εἰσιδοῦσα ἀπᾶοτο Η.: ἐσιδοῦσα. 698 πρῴ 
γε Βγυμοκ: πρῶγε ἴῃ πρῶιγε σοΥΤΊ Του (6 ἄθϑι ὦ νοῦ βρᾶϊψεν Ηδηδ). 

100 χρείαν δῃηήρτθ Η.: χθεῖαν ΠΡ ΤΠ} βάλ᾽ δπᾶουθ Η.: μαϑ'.. 
7110 ναΐουσ᾽ ἀηάοτο Η.: νέουσ΄᾽. 711 ἐξηρτυμένοι εοἷπθ ἀπάθιθ Η,: 
ἐξηρτημένοι. 112 ἔ, 5. πίον "ἢ. 710 πρόσπλατοι Ἐ]ΠΙΒ]6Υ (ν6]. 3571): 
πρόσπλαστοι. 1217 ναύταισι Ἐπαβίαί. ρ. ὅθ0., 19 υπᾶ Τχούζοβ Ζιὶ 
ΠγΘΟΡΒΥ. 1286: ναύτῃσι (Ε!. ὟΝ. οὐτδθ ΘΡΙΡΤ. Ῥ. .ὅ). 141 μη- 
δέπω ᾽ν Τυγπθραβ: μηδ᾽ ἐπῶν. 142 ΧΟ. ἐὴ ἐή ὙὟ΄.: ἑ ἐ. 149 πέδοι 
Πιμάογε: πέδῳ. 182 ἢ δυσπετῶς ἀπᾶοτο Η.: ἦδυ πετῶσ. 158 ἥδοιο 
ἂν οἷπο Η.: ἥδοιμ᾽ ἄν. 100 5. πίον "Ὁ. 707 δάμαρτος ἀπάοτε Η.: 
δάμωρτος. 170 5. απίθρι Ὁ. 772 αὐτὸν ἐκγόνων ἀπάοτο Η.: αὐτῶν 
ἐγγόνων. 110 σαυτῆς ἀπᾶτο Ἡ.: σαυτῆς τ΄. 182 τούτοιν ὙὟΥ.: τού- 
τῶν. 188 λόγου ἘΠ]ΠΊΒ]6Υ: λόγους. 187 τὸ μὴ γεγωνεῖν τοὶῦ οὐ ὮΌΘΥ 
ἄθγη δυβίθῃ γ. 790 ἠπείροιν Ἠδγνογάθη (Εχογο, οὐἱὐ. Ρ. 99): ἠπεί- 
οῶν. 191 Π10 Γιἴϊοκο π80}} ἀἸθβθῖη οΥ8 ἰϑὺ γορ Βυαποὶς Ὀθιπουκὺ 
γγοσάθηῃ. 702 πόντου πάροιθ Η.: πόντον. 796 μονόδοντες Ὡπᾶθγθ 
Η.: μονώδοντες. 

800 πόρου ἃπάρτθ Ἡ. ππᾶ 861Π0].: πόρον. 807 τηλουρὸν γοῃ 
βρᾶϊον Ηδηάᾶ: τηλουργὸν. 811 Βυβλίνων ἀὐᾶοτο Ἡ. πἀπᾶ 868ο0].: 
βιβλίνων. 822 ἥνπερ Ἠοτγτηδηη (γ9]. 909): ἥντιν᾽. 829 γῆς πέδα 
ὟΥ611 (χὰ δορί. 304 ποῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε γαίας πέδον Ὀδτποτκὺ αθν 
5601. ἀντὶ τοῦ ποῖον οἰκήσετε δάπεδον): δάπεδα (γγ6] 085. αἴθ δυβίβ 
Β106. Καγχ Πα). 8851 ϑᾶκος Βυύῦποκ: ϑωῶκος. 890 5. πηΐθυ Ὁ. 
838 παλιπλάχτοισι γοῦ οὐβίου, παλιμπλάκτοισι γοὸὰ φυγθι[ο Ηδμπᾶ. 
840 κεκλήσεται ἀπ 6618 Η.: κληϑήσεται. 848 τέϑησιν: τίϑεισεν γοΥ. ΟΥΒΊΘΥ 
Ηδμηα. 8668 πεντηκοντάπαις ἀπάογο Η. (16 δἰίίβομθ ὥρυδοιθ ἅπαοσγι. 
πο ΕΠ. Δ. ρ. 540, 14 61 ἀθὺ Ζυβαιηπηθηβοίσι πο ἀ16 ΕΠ Ή Ρ 6. 
ἄδθυ Ζϑ]ν σίθι. μ10 0): πεντηκοντόπαις. 888 5. απίοῦ Ὁ. 860 5. 
παηΐον Ὁ. 804 ἐπ᾽ δηᾶθτθ Η.: ἔς, 860. ἀπαμβλυνϑήσεται ππὰ 
δυοῖν ἀηάογο Ἡ.: ἀπαμβλυϑήσεται πᾷ δυεῖν. 8171 χλεινὸς ΔηάοΥ8 
Η.: πλεινοῖς. 85. 76 σοἢ πηΐον Ὁ. 811 ἐλελεῦ ἐλελεῦ Ῥασῦν πδοὴ 
ἩΘβΥΟἢ.: ἐλελελελελεῦ. 881 κραδία ἀπάοτθ Η.: καρδία. 884 παίουσ᾽ 
δηάογο Η. υππᾷ ϑέ610].: πταίουσ᾽. 887 ὃς Μοηϊτ: ἦν ὃς. 89 πότ- 
νίαν παῦ ῬΑ]ΘΥ οὐρϑμηψυ. 890 πλαϑείην γαμέτᾳ Οδηΐον: πλαϑείη ἐν 
γαμέτᾳ (ταῖῖ σ ἀθεν. 9 απ ν π8ο ἡ στοὰ βρᾶλον Ηδπᾶ). 899 ἀμα- 
λαπτομέναν ὙΥ 61] (υΕ]. ἄθββθῃ Αὐβραθθ Ἃ6Υ ῬΘΥΒΕΥ ὃ), 192 πυπὰ 
Ἠδοϊγηξοθίῃ Κυ. 5. ὃ . 522): γάμω δασυτομέμμν. 

900 ΝΜ - ἀλατείαις ἀπάογα Η.: δυσπλάγχνοις --- ἀλα- 
πείαισις τ 901 1 5. πῃΐοι. Ὁ....908 προσδράκοι ΘΙ Ια 5: προσδάρκου 
(8 πάθον προσδέρποι). 910 ϑρόνων τ᾽ ἀπᾶεγο Η.: ϑρόνων. δ᾽ ΤΌΣΠ- 
Ῥαβ: τ. 9117 τότ᾽ γοπ βρϑξοτον Ηδπᾶ: τόδ᾽. 912 δηναιῶν διι5 δηναιὸν 
σου] σίου, 917 πιστὸς «15 πιστῶς οοΟΥΙοΊογῦ. 922 εὑρήσει δ πάθγθ Ἡ.: 
εὑρήσοι. 920 χαχῷ ἀπάοτ Η.: κακῶν (παὶῦ ᾧ ἄδθον ὧν γ0Π βρϑᾶζου 
Ηδμπᾶ). 927 ὕσον ἀπᾶθγο Η.: ὅσσον. 9352 (. πῶς δ᾽ πη τί δ᾽ ἂν Ἀπ άοΥΘ 
Η.: πῶς υπᾶ τί δαὶ. 934 τοῦδ᾽ ἔτ᾽ Β]ΠΙ5]6Υ πη ὙΥ̓Θ]]ιοΥ : τοῦδέ γ΄. 
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9456 ἐφημέροις ἀπάθτο Η.: τὸν ἡμέροις. 948 5. πίον Ὁ. ἔκφραξε 
ἀπᾶογο Η.: φράζε. 986 ναΐξιν γοῃ ΖΘ θυ, ναί γομ οὐβϑίο Ηδῃηᾶ, 

9601 γε ἃπᾶογθ Η.: δὲ. 90 5. ππίρυ Ὁ. 9068 Πἶ 5. ὁρᾷ. 969 φῦναι 
ἀπᾶθτο Ἡ.: φῆναι. 9117 σμικρὰν Βγαποῖκ: μικρὰν, 980 5. πηΐρυ Ὁ. 
980 παῖδ᾽ ὄντα μὲ ἀπάρτθ Η.: παῖδα με. 987 χάἄάτε διοκθηβου: 
καὶ ἔτι. 88 πεύσεσϑαι ἀπάοθτο Η.: πευσεῖσϑαι (γρ]. 1045). 902 
αἰϑαλοῦσσα (ὑδΐον : αἰϑάλουσα. 99 γνάμψει.. φράσαι 8πάθγθ 
Η.: γνάψεν νοι οὐβίθι, μα ἀθει ἃ σὸμ χυθίίου Ηδπᾶ.. φράσειν. 
998 ὦπται ἀπάρτι Η. ὑπ 86}0].: ὦ παῖ. 

1002 μήποϑ᾽ δηάογο Η.: μηπάϑ'. 1008 ἢ. κέαρ Ι λιταῖς ῬοΥϑβοη. 
(κέαρ λιταῖς ἐμαῖς πὰ ΒοΡουί.): λιταῖς [ ἐμαῖς. 1016 ἄφυκτος 
ἀπᾶθτθ Ἡ.: ἀφύκτως (τηϊῦ ος Ὦθοι ὡς γοη σδη βρέξον Η.). 1021 
ἐς Ταγποῦυβ: εἰς. 1026 ἐχϑοινάσεται Ναυοῖς (ἔανρ. ϑυᾷ, ΤΠ 
5. 11 γρ]. Επι. γο!. 5711 τεϑοίναται. 8560 ϑοινάσομαι. ἘΠ. 836 
ϑοινασόμεσϑα)ὴ: ἐκϑοινήσεται. 1026 τι ἀπᾶογθ Η.: τοι. 1031 5. 
απίον Ὁ. 109 ἄμεινον γοὺῃ δὐβϑίεσ. Η. σνρὶ. Μοίποιζσ ΡΏ110]. ΧΙΧ 
295: σουθμη]οῃ ἀμείνον. 1089 πιϑοῦ ἃπάοτο Η.: πείϑου. 1048 
ἐπ᾿ ἐμοὶ διπτέσϑω δηάοτο Η.: ἐπί μοι διπτείσϑω. 1049 τῶν ὙΥ6Ι]: 
τῶν τ΄. 1060 εἴς τε ΥὟΥ.: ἔς τε (( ΟΠ] απ Κύϊοη). 1086 5. πρΐου Ὁ. 
107 ἡ τοῦδ᾽ εὐχή ΚορΟΙγ (ΑἸἰδα. γοτίν. ἀπα Βράθῃ 1 5, 404), 
611, Μααν!ρ' (Αἄνθυβ. οὐἹῦ. ρ. 199): ἡ τοῦδ᾽ εὐτυχὴ (οι δύδπαεπ 
Ὑ]Θ οἴθδαι 408 ναυτιλόχων τι5 εὐχή τᾶ ἀΡΘΥΘΘΒΟΠΡΙΘ θΘΠΘΙη τυ 
τύχη ἀπ ΘΌΘη80 ψῖ8 ναυτιλόχων 21 ΘΙΠΒΠΑ]Θγ6 8). 108 γ᾽ αἵ Ταῖ- 
ΠΘΡτ5: γε» 1060 τὸν θἷπθ ἃπᾶθιτθ Η.: που. 1071 ἁγὼ Ῥουβοι: ἅτ᾽ 
ἐγὼ. 1077 κοὐκ Τυσπθθυβ: καὶ οὐκ. 1078 ἀπέραντον (ν ὮΡΟΥ τ 
γοπ βρἔζεγου. Η8π4): ἀπέρατον. 1085 ἃ. 1092 εἰλίσσουσι -- εἴλίοσ- 
σῶν Τυνποῦμβ: ἑλίσσουσι --- ἑλίσσων. 

Ὁ. Βεοβοπάρυθ Βϑι Κα σ 6 ἢ 

(γν 51. ἀ16 οὔθῃ 3. 34 δηρϑίιῃγίθη ΒΥ 6). 

2 Α. Νὅσυοι (Κυϊ ίβοιθ Βθιηθυκαπροι ΥΠ|. Βα] οὐϊπ ἀ6 1 Αοδ- 
αὀταῖθ ἴτρ. ἀθ δύ. Ῥόίθυβθουτρ. Τόπιθ ΧΧΙΠ ρ. 7ὅ 534.) Σκυ- 
ϑῶν ἐς αἶαν. --- ΤϑῦοΥ ἀϊ8 Ααβδϑαπσθη πη ἰγαοΊθομθη ΤΥΪ ϑίθυ 
γ8]. ᾿. προ Πμοῖη. Ναβ. ΧΙ 444: Ο. Ῥὺν. Μοῦ, ἀἄἀθ ρϑᾶϊρυβ 
501 015 1 ἀϊαῖορ. 561. Α 680}. ὅορῃ. ἔῦπν. Βθιο]. 1866: ΠΕ ΉΠ] ῬΆ1]Ο]. 
ΧΧΥ 54, 

12--8Ἰὸ Μ. Βομιηϊαὺ 2. ἢ. ὅβυ. ἄγιμμι, ΧΥῚ ὅ8ὅ τ᾽ ἐκ σφῶν α. 
φάραγγι τῇδε δυσχίμῳ. ΜΕ]. “Πθιαβοθί ὙΥΊΘάοι. 5. 286, Κυὶξ, 5ιπά. 
5. 281. Ἠργπιδπη ἐμποδὼν ἃ ἄνῃ, Ηαουίαηρ' ἐμποδὼν ματᾶν. ἩοἸτηβορίῃ 
Κυϊύ, 5ἰυπα. 5, 28 ἐμπεδᾷ μ᾽ ἔτι. 

51. 1681 5. δ0 γουϊαπρὶ ϑεός [ὧν ϑεόν; μὰ] ΔΡΟΥ ἄθπη ΨοΥ5 
Τὰν πη, νγ61} δ 416 Οτάπαμρ μον ΘΕΙΟΒοΙα  ἘΗΐδ Βύγθ: 815 αδιη- 
ΞΘ] ΘΗ θταπᾶθ Ὑ71}} Ταανγιρ σὰῦ Καύὶθς ἀθ5. Αθβο. 8. 98 ἄρῃ [0]- 
Βοπᾶθῃ ΨΘΥΒ 5 Ὑ6] ΘΠ 6. ΥΩ]. Κυϊζα!α Ζοιίβοην. [ἀν ὅϑι. αγιηη. 1888 
Β΄ 000 ἢ 
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9585 Α. Νβαοκ Βιυ]ούϊῃ ἀ6 1᾿Αοδᾶ. ἃθ 5. Ῥόξ. 1868 5. 494 
ὥπασεν γέρας. 

41 Τοῦ μαῦθ ἀδ8β ΕὙΔΡΘΖΘΙΟΠΘη, ὙΘΙΟΠΘΒ ἴπ ἀθη ΠΘΌΘΓΟΘπ Απ8- 
σΆΌΘη ΘΟ ΠΗ] Πἰπίου πῶς βίθῃῦ, νυ ]θου Π80}} οἷόν τε σοβούσῃ. 
Ποῦ ΕἸηγαπα Ἠδγίαηρβ, ἀ885 ὕπΡΈΒΟΥΒαιη σθσθῃ ζθαθ᾽ αοροῦ τηῦσ- 
1100} 56], ᾿ϑβϑδὺ ἀϊθ Ὀθβομάθυθ ΑΠπβομϑιηρ 465 ΠΙΘΠοΥ5 (νρ]. 830, 44) 
ὈΠΡοδομἑοί. ΑΠΒρυθομθπα σνϑυτηαίμοῦ Πὰς Μοιβίου ((ὐοτησηθπῦ. 561. 
ῬΏΙ1Ο]. 1105. 1874 5. 280) ὀκνοῦντα [ἂν οἷόν τε. 

40 γευ ἐπράχϑη ὈΘΙ ΘΠ] θη Ὑ71}1, πλ88 65 ταὶ Εἰαμη. 195 τί 
σοι πέπρακται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν κακά; Ἐπιτ. Μροᾶ. 1064 πάντως 
πέπρακται ταῦτα κοὐκ ἐκφεύξεται (6101. ἀντὶ τοῦ “κέκριται, εἴμαρ- 
ται, πέπρωται), Ἠογοά. ΙΧ 110 οὕτω δή τοι, Μάσιστα, πέπρηπται 
γουποιάϊσθη. ἀπὰ οὐκ γθη. ,.81165 ἰδ θσθηβίδπα αθὺ Ὑ ϑ]οοϑαηρ 
( ου μβ]η) σθνγθβθη, ΠῸῚ 416 Ἡθυυβομαΐψ ἄρον α16 δέξου πίομίς, 
ἃ. ἢ. ,,416 Ἡθγγβομαῖῦ ὔθυ ἀ16ὸ δέξου πϑἰίοθϑδῦ ἂὰ Κοϊπθβίβ!]β οὺ- 
Ἰδῆρθη Κὔμπθῃ, τϑγθϑὺ 4180. ὈΘῚ 16 6ν ϑηάθγθῃ ϑὐθ!] ὰηρ ΘΌΘη50 ἴῃ 
ΑὈΒδηρΊσ κοι σΘΌΠ]ΘΡοη. ΑἸ]ΟΙη τγῖ0 ἀ16586 Πϑαΐαηρ σομ ἐπράχϑη 
ταϊῦ ἀθπὶ βοηβύρθηῃ ΟΘΌΣΔΟΗ νὸη πράττειν ἴῃ ΕΠἸΠΚΙδησ σΘὈγδομὺ 
ὙΘΓΘη 5011, Ἰᾶβϑὺ 510}. ποθ ΟΊ Πβθμθη. ΠῚ Ζαβδιητηθημδηρ στὰ 
ἀυγοἢ ἀϊ6 ΑΘπαθυηρ σὺ ΘΟ ΘΠ]ΘΥ ννΘβθηΌ]Π]0} σοίογαοχί. 

16 νϑυβοβίθάθπθη ουμηαύπαπσοα ἐπρώϑη (ΑὈΤΕ508), ἐτάχϑη 
(Ὁ. α. Ἠδαρι), ἐκράνϑη (Ὁ. Ἐϊ515), ἐφράχϑη (Οδ658}). ἐπράϑη 
ππᾷ ἀπρακτεῖ (ΝΥ 165616}), πάραυτα πρᾶσσε (1, ον] Π811), ἐπράχϑη Ζηνὶ 
ϑεοῖσι κοιρανεῖν (ὟΝ 611), ἐπώχϑη (ΜΙ ΥΚ6]Ὶ Αδβοῃ. οοᾶ, Τϑὰγ, Οχοη. 
ἐγρὶβ Θχρυύ. ρυδϑῇ,. Πἰπθϑιπθηΐα ἢ. 8) πᾶ παυΐζ]οβ (νρ]. 5'ομδιηδηπ 
Μαμπίϊββα δηΐμ. Απίδηρ). αοροθη ἐπαχϑῆ Κδῆῃ τηδη πἰομῦ οἰ γθμάθῃ, 
485 ἐπαχϑής βοπδὺ Ὀ6Ὶ ἄθῃ ΤΥΔΡΊΚΟΥΩ πιοηῦ ψουκοιητηθ: 68 ἥπαοὺ 
510}: 80} ἀπεχϑής ΠῸΥ ΘΙ ΠΠ18] Ὀ6Ὶ ἄθῃ ΤΎΔΡΊΚουη (Ξορα. Απῦ. 50) 
τ. (45. συ] μου γον ἀχϑεινός ᾿ἰδὺ ΠΙΘΥ ὙΘΠΙΡΘΙ σϑοὶρτιθὺ 815 
ἐπαχϑής. 

51 Ἠοϊβὶρ τοῖσδ᾽ ἔτ᾽ οὐδέν. Β]οΙΙΠ614 καὶ τοῖσδ᾽ οὐδέν, Ἠδ:- 
ἰὰηρ τοῖσδέ γ᾽, Μοίποκο ῬὨ1]ο]. ΧΙΧ 280 τοῖσδέ τ΄, ΚΚοΘΟμ]γ Κ, 401 
ἔγνωκα κἀγώ, Νϑιοῖ ἔγνωκα καγό οὔον καὐτός, ἨρίηΖθ τοῖς δ᾽ ἐγ᾽ 
οὐδέν, Μ. ϑομιηιαί τοῖσδ᾽ ἐγὼ οὐδέν, Ο. ΒΙΌΌΘΟΚ νογβύθμξ τοῖσδε 
γῸῚ ἀθῃ Ε65561π 1ῃη (ον Ἠδηα Ἃ65 Ηβρῃηδβίοϑβ. : 

064 ΨΜρ]. Ἠδϑυδᾶμπη ὑπα Βουρὶς 9887}. {. ῬΒ1]|Ο]. 81, 299. 
66 ἢ Οεονδμπ]1ο Ξομτοῖὺ τπ8η ὑπὲρ στένω (ϑομ, Βοίμ6): 

ΔΌΡΥ ὑπερστένω ᾿ἰδὺ πὰγ (ὑοΥγθικίῦ σθσοη ἀ65 [ο]σοπάθη ἐχϑρῶν 
ὕπερ στένεις, Ἡοϊτηβοορί!, ἀ6 αἴνθυβα αἰν. τηθηα. θυηθπα, ΘΟμητη. αἰΐθυϑ. 
Βομπ 1867 με. ΠῚ σῶν ὅσον στένω (ν5]. Επτν. ῬΒοΘη. 1430). --- 
ΤΠΘΡΌΟΥ αἴθ Νβαομβίθι! απ (6Υ Ῥυϑροβιύίοη νρ]. Καὶ. Τιθὴγ8 8}. ἢ, 
ῬὨ11Ο0]. 85 5. 512. τηϑῖπθ ϑύπαϊθη χὰ Αθβοῃ. ὃ. 79, ΤῪ. Μοϊῃπιβθῃ 
ΟοὈγδοἢ γοη σύν ἀπα μετα ο. θη. δὶ ΕΠ ασ]ρΙάθθ, Βυαπ κατέ ἃ. Μ, 
1876) 5. 15’ 

11 Ἡεοϊμηβοθίῃ ὙΥγ1Θ θη. 3. 85 τοῦδ᾽ ἔργου, νγ6}} 16. ἴπὰ π61}, 
ὍΡΟΥ ΘΥ Ζ6116 βίθῃθπᾶθ Βϑιπουκαησ εἰ κακὸν γένοιτο «αὖ θη ϑϊπρα- 
181 ὨΙΆ ΥΤΘΙ86. 
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88. ΒΙοιηῆθια γεγιπαϊμοὶ προστίϑη πᾶο Εὖ. Μ΄. 418, 10 οὕτω 

καὶ οἵ ᾿ἀττικοὶ.. χρῶνται τοῖς τρίτοις προσώποις τῶν παρατατικῶν 

ἐν τοῖς προσταχτικοῖς᾽ οἷον ἐτίϑην, ἐτίϑης, ἐτίϑη, τίϑη. 

860 ἢ, ἘΠΙΒΙΘΥ προμηϑίας. -- Ὁῖ6 Ιιϑβαγὺ δπάθτου Η. τύχης Ἰδὺ 

Οοτγοκίυσ ΕΣ 485. τηϊββυθυβίδπαθηθ τέχνης. 
89 ξ, Α. Ναῦοκ πηγαί τε ποταμῶν ποντίων τὲ κυμάτων νήρι- 

ϑμον ἀγκάλισμα. 
94 ΟΡεγάϊοκ Ζοιβοιν. ἢ, ὅβι. α. ΧΧΙ 3. 928 τρισμυριετῆ [ὔν 

τὸν μυριετῆ ΠΔ0 θη 3'61Π0]. (8. ΟὈΘὨ). 
99 16 θοὺ ἀϊθ ϑομγοϊθαμρ πῇ, οὐδαμῇ, εἰκῇ, σώξω ἃ. ἃ. νϑ]. 

18 Βοομα Ζοιίβουσ. ἔ. ὅϑύ. 6. ΧΥ͂Ι 89, ὙΡ. ουγῶθ θρίρυ. Ρ. 45. 

100 Οοεθποπ (46. οοπιραγαύ μι θαβ οὗ ταθίϑρμουβ ἃραα Αὐἴ]οοβ 

Ργϑθβδυξίπη ροοίαβ. { γθομὺ 1875) τέρματι τῶνδ᾽ ἐπικέλσαι. 
1017 ὕϑῦϑν αἴθ ΒΠἀσπρ 468 πένθη Ειι8565. υὙ9]. τηθῖπθ ὑπ ϊθὴ 

. Ἀ:.5. 180. 
112 16 γευνθίβυπσ δαῇ πο. 42 (͵υμἀθυ]]ομ. ΟὈΒ. οὐἱῦ. ἴπ 

ΑΘβοι. ἐγ. Ρ. 118 υπᾷ Ἠδηηδπη Ζὰ βορῃ. Αἱ. 448) υπὰ δυΐ ἀδ5 
Ἰαθι πίβομθ ἢἴο ἀο]οῦ (Βομύτηδππ) Καπη τοιάσδε πιομὺ ὙΘο Υ 1561 : 
τοιάσδε τᾶγο ΠῸΣ τἱοδθ]ρ, θππ ποινὰς ἀμπλακημάτων οἶποη Βορτ 
ὉΠΙΒΟΒΥΙΘΌΘ 86 χϑονὸς πέδον, πϑμγθπα μἴθυ ἀμπλακημάτων ἀ16 1ἢτῃ 
Ἰορσίβοι. σϑπῦτισθ Βοβυπημηαηρ 80} ΘὙΔΠΙΠΊΔύΙΒ0} [Ογάουῦ, (8 οὐβῦ 
80 ἀοΥ Οϑάδηκθο βθὶπθ δἰρβθῃθομο ϑομθτίο ουμαῦ (νρ]. ὅ68, 620). 
ΑΘΒΒΠΟΙ μαῦ ἄθγ Μρᾶ. Ασ. 1626 αἰσχύνουσ᾽ ἐν αἰσχύνων. 

118. 18 Τιοβασὺ Ὁ ΠΑΘΥΟΥ ΗδηἀβομΥ θη πασσαλευτὸς (Τ᾽ ΌΓΠΘΟΙΒ 
πασσαλευτὸς ὦν) ᾿ἰδὺ ΠῸΥ οἷπθ ΟὐΟΥτθκύυυ (65 ἀθου]]θἔουίθη πασσα- 
λεύμενος (510); ΠΙπάον Ὀοἰγδομίοὺ πασσαλευμένος 818 [ΓΘ ΥΒΟΒΥΊ 
ρου προσπεπαρμένος; ὑπαιϑρίοις νοΥ]απισὺ οἰπθα ΒΘΡΥΠ νγ]θ αἰκιζό- 

μένος ; ἀδγατη ἰδὺ πασσαλεύμενος ἴῃ προυσελούμενος τὰ ἅπάθγῃ, Υ5]. 
τηθῖηο ϑὑπαϊοπ Ζὰ Αθβοη. 5. 84, 16 οὔθῃ ἃπρερθῦθπο ΕΥΚΙ γὰρ’ 
γοι προυσελεῖν δῦ σθσθθοπ γοὰ Βαυϊζίπδπη [)6Χ]]. Π 159, 61π8 
δηάογ (προ-εσ-ειλεῖν) γοη Ὗ. ΟἸδθιηπὶ ἴῃ Αοία 8006. ῬὮ110]. 1210. 
εα, ΒῪ. ΒΙ508η1 11 ρ. 17. --- ΜΙΘΌΠΘΥ 6116 μαῦ ἃ0} ΔΝ. ϑομηιαύ 
ΒΗ. Μυ5. 26 5. 228 αἀ16 Επηθπαδίϊοη προυσελούμενος γοΥΟΘη {110 Εὖ, 

117 Τιπάοτ τίς ἵκετ᾽ αἴας τόνδε τέρμιον πάγον; ν5]. ἀδρόρθη 
Ἠροἰπιβοθίμ ἀ16 ὙΥΊΘάογῃ. 5. 807. Ο΄ ῬῪ. ΜΆΠΘΥ Μ11 ᾿ζυσϑὶ ΠΟΘ αἴθ 
Βουβύβι θη ταῦ ἵκετο τόνδε τερμόνιον ἐπὶ πάγον. 

1389 61] Ὀοίτδομίου παῖδες υπᾶ ᾿δδχεανοῦ 415 ΟἸΟΒβθιηθ; 616 
θυβίθῃῃ παρ βυϊβομοι ἀὐγβύθηηθ θη βρυθοΠ θη 5100, θη 416 [ηἰθυ]6Κ- 
ὕϊοπ αἰαζ αἰαῖ 136 πΙομῦ “ιμ!ῦ (γ6]. βρέ. 810). Ῥοοῦ Καμη ὙΟΥ 
152. οἷπθ [ηἰου)]θκίίοη ψὶ0ὸ φεῦ φεῦ δυβροίβ!] θη 5861}. 

142 Τιοϊομῦ Κοππίθ προσπορπατός ἴῃ πρὸς πατρός ἀθθυρθθ, 
Ἰπάθηη πὸρ π80ἢ πρὸ ἃιι5ῆ6], 16 ψαγιδπίθ 465 οοα, 1108. προσπαρ- 
τός, σεῖο ΠΙπάουῦ δυῖσθποσασηθῃ ἢαὺ, ᾿ἰϑὺ ἄθββ δ] Βθγ ὈθάθηΚ- 
ἸΙΟ., νγ8 1} 5186 16 Εγρὅμπχυηρ γὸμ ἐγώ πού παρ τηϑολύ. 

160 ἢ, ΤὸῚ οοᾶ. Μοά. μαὺ ὡς μήποτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος (ῃϊομὲ 
ανος). Ι͂Ὼ ἀ6᾽ ογδιββθίζιηρ, ἄδ88 ἴῃ ἀοΥ Ηδηάβομυν ἄλλος ἃυ8 
ανος ἃ, 1. ἄνθρωπος οοΥΥ σου 561, 016 ἴπὶ Τθτησηδ 468 5080]. ανὸς 
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βέθῃῦ, παὺ ιπάον ὡς μήτε ϑεῶν μήτε τις ἀνδρῶν φΟΒομτΊθθθα, τνο- 
ΤΥ 10} ἴῃ ἄδυ δυβίθῃ Ααῇαρο τὺ ΗΟ Κβιομύ δα 16 6 υ ]θἔθγθαπρ' απᾶ 
θη ροθύβομθη Ὑ  6011568] 68 Αὐβάγαοκβ. (νΕ]. Α5. 968, χη. Τ0, 
ΒΌΡΆ. ΕἸ. 199, Αἴ. 243, Επι. Ε]. 1284) ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις δυδρῶν 
σοβθίχὺ πᾶ06. 1)8 οἴου ἄγοι αἴ ΟΟΠδ Ομ στοὰ Μογκοὶ πᾶ ἀϊδ 
ΜΠ υαπρθα νοι ἢ. 5081] Ηθυπιθβ ΧΙ 5. 219 Ε΄. ἄλλος 815 υὐϑργυϊηρ- 
106 Τμοβασὺ ξοβίβυθἑ, παὺ τπδη Κοίηθη ἀγαπᾶ ἄδγοι ΔΌΖαΡΘΠΘπ. Ὑ16]- 
ΤΠΘΠΙ ΤΠ 155 ΤΠΒ ΠῚ 8ΠΠΘΉΠΘΠ, ἀδ55 ανος (4. 1. ἄνϑρωπος) ἴτὴ ΤιΘμηγηδ 468 
5080]. γο δἰ ποὺ θυ εἰ βγθηάθη {ΠΟ Ρουβ ον" ΌΘΥ ἄλλος Ππουυγθ, ἘΠ]τη5- 
16. πᾷ Οὐμοὺ βεμγθίθθπη ἐγεγήϑει πδο} θυ οΝ. ἐγεγήϑει. ἔχαιρεν. 
Τιπᾶουῖ, ὑγϑίσμον ἐπέγηϑεν ΤΥ τηδο]]οὴ 810, Ὀθιπουκὺ τοῦ Βθομῦ, 
(855 ἐπιγηϑεῖν σούδαθ ΠΙΘῚ ραββθῃα 8561. Φάσοι ὕπο. {12 γηϑούσῃ 
φρενί 5, ἀογ γο]]βδίϑ σα αΘΌγϑαοι νοη γηϑεῖν ΤΥ Α ΘΒΟΠγ]Ὲ5 ΘΥγΊΘΒ6ῃ. 

101 1.. Ῥίμάον! (ΤΉ θβδαν. 1 2. 5. 2820) μδ10 ϊ6 Ἐουτη ἀσχα- 
λᾶν Τὰν τππα 50} βίας ἀσχάλλειν (γ65]. 505), 50 4855 Βῖογ, 248 αἱ. 
104, ο δ} Ἠρουνεγᾶθμ Εἄἴχοτο. οὐ. Ρ. 69 ἀσχαλεῖ νου]αηρί, 
ἀσχαλᾷ! 1 ἴῃ ἀσχαλεῖ σοι παργῦ νγογάθῃ τη ϊϑϑίθ. ΑΌΘΥ 50 σαὺ 418 ΘΡΙ80116 
ΞΡΥΔΟΠ6. Ὀ6]ὰθ Ἐουηθη Κοπηΐ, 580 γθηϊρ ΟΥ̓ Πα ἰδὺ νου μᾶπάθη, ἄθπη 
ΒόΠΘύοα {γὰρ ΊΒΟΠΘη 0116 4188 ἈΘΒΘΕΣ 416 δἰπθ ΕΟΥΤῚ ΚΝ Ν 
ἥαδοια Ὀ]οΙ δὲ ἀσχαλᾶν ἄσγοι παν, ΤΡΗ. Α. 920 ὮΙ ἀθπ ὑγαρΊΒοΠΘα 
ΞΡΥΔΟΠ ΘΌγϑ0. σΘϑιομοσύ, Τ)6Υ πη νου]δησὺ 8Π ΚΘΙΠΘΥ (6. αγθὶ 
Θίθ!]οη ἄδ5 Επίαγαμη, ψ16 ΠΙΠμοΥ 50] 08ὺ ἃπουκοπηῦ. ϑοσαν 805 
Καπη συνασχαλῶν 815 ῬγΆΘΒΘΠΒ. Ὀογϑοῃθῦ ὑυθγάθη. 

103 Ηρυηδηη ἀστραφῆ, ΠΙπάογῇ ἄκναφον τ. 182 δέδια δ᾽ τοῦ 
Ῥούβοι ἔν δέδια γάρ. 16 ἀορρβιίθ Αϑπάργαπσ ᾿ἰδὺ ππβύθ πα . 
ΑΒ γθπΒ (ΡΒ1101. ΧΧΤΠΤ 0) ὈοΖιθεῦ πδο Ἡθυτηδηπβ Νουρϑηρ 16 Ο]Ο556 
65 Ηδβυοῖ. ἀχανϑόν: ἄγναμπτον Δι ἀπβθγθ 5. [6118 ππια ΘΟΥΤΙΡΊοτ᾿ ἴῃ 
ΘΗΒΡΥΘΟΠΘμοΥ ὙΥ οἶδ ἀκνάμπετον νύον᾽ ἄγναμπτον. 

170 16 δηΐβηρΊ 06 Τιοβαῦῦ ὅθ5 Μο. ἀφ᾽ ὅτου ἰδ νοὸῃ ὙΥ̓ 61] 
θαυ χὰ ΟοἸΐπηρ φοΡτδομς γγο θη. 

187 Ποῖ Μϑά. Ὀἱθίοὺ ἔχων Ζεύς" ἀλλ᾽ ἔμπας ὀΐω (ο ἴῃ ᾿ἰυαγ8) 
τηῖρ οἴπθη ἀΘΥΒΟ  Ἰββιρθπ Απαρᾶξίθ. Βγαποῖς μα ὀΐω τυ ΘΘΘΙδββθπ. 
Ἠδυηδ πη πἰτημηῦ ταὶ βοΠ 016 Π 614 πϑο ὀΐω, γγ 6] 0885 6. 1ῃ οἵῳ ἃπαογύ, 
οἷπθ ΤΠ ΟΚΘ 8, ΠῚ ἀἸ6568 8δηδρϑβυϊβομθ ϑγϑίθιῃ τὺ ἄθπὶ σουῇθυ- 
σομοη θη ΘΙΘΙΟΝ 4ὰ τηϑο!θη. Βοίμθ πᾷ Ηροὶμηβοθίῃ (ἀ16 Ὑ]θαου- 
Πιοιδ δ]]σπρ 5... 948) Παϊΐοη τοὶ Βθομὺ Ζεὺς ἃ. ἀλλ᾽ Γὰν Ὀοϊροβούψῃθ 
ἘυΠδταηρ. 

208 "θεν γοη Νιυοῖς Ζ. ἔν ΑἸύ. 1855 5... 110 υαπΐου Ν  Υρ] πη; 
νοι Ἐπ. Ηθο. 789. ἀπροίοομίθμημθ οὺ5 πιστὰ νομ ὟΝ 611 τοϊῦ Ἀθομῦ ἴῃ 
Θομαύζ σΘΠΟΠΏΉΘΗ. 

210 Ἰύδαπο ρούϊα5 Γαῖα τηδίου ΤΠ θυ α15 Ἰπ 6 }]]1σθπᾶδ, πἰδὶ Του ὺθ 
ἰούπμη πὰπο γϑυβιοα!αη. ἃὉ ἰηὐουροϊαΐοσθ δαϊθοῦμμη θ586 μ᾽ δοθαύ 
Θομαί,. Αὐοὴ ὕδοοῦβ Αἰῦ. Μυ5β. ΠῚ 5. 405, ϑομδιμδμῃ, Οὐϑθϑδῖ' 
Ἰαββθὴ δα γσοὴ ΤΉΘΙΩΪ8 Ὑϑυβοϊθᾶθη βοῖῃ. άρθρθη ΟΡ] ]ἔγθη. 510} 
Ἡυηδηη, ΥΘΙΟΚΟΥ Τι]], 5. 59, ΑἸγομβ ἄρον ἅ16 αδιθη ΤΉ ΘΙ]8. 
Τ. δῃπονον 1802 5. 9, Κ. ΚΕΙ] ῬΊ110]. ΧΧΠῚ 5. 108, ὙΥ 61} ἃ. ἃ. 
Ἐοϊβὶρ πἰσητηῦ οἷπμθ Το χυνιβοηρη 209 πὰ 210 81. 
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209 Ἐ]ΠΒΙΥ ἀπᾶ Ὀιπάογῇ κρανοῖτο. 
218 Υυμάᾶει Αἄγνοῦθ. ἴῃ βορι. ΡΒ]. Ρ. 91 ὑπειρόχους, ἨρΥ- 

ταϑπηῃ ὑπερτέρους. 
917 Αποὰ θὲ 5680]. παίία προσλαβόντι; σον ]10}} πιστὰ 416 

Τιοβατὺ δηᾶάθσοι Η. προσλαβόντα ΔΗΡΘΠΟΙΊΠΙΘη. ὃ. ΟΌΘΗ. 
228 Ηδγιπδπη τηϊῦ Θἰπίσ θη σ ΘΙ ΠΡ ΌΥΘη ΗδΠά501}. τιμαῖς. --- )16 

βοιὺ ΒΙοιηῆθ] ἃ δ5 ΖΥ6 1 σουηρογθη Η. σϑν δ, ] 10 Δα Θ ΠΟΙΠΠΘΠ8 
Τιοβατὺ ἀντημείψατο ᾿5ὺ πῸΣ δἰπθ Βἰγβθίζθηρ 4685 ἀπρθν δ Β]Π]ΟΠ θη ἀπ σ ἢ 
485 συγ] 1 ΟΠ ΘΓ. 

284 ἘΠ]πΊ5]6ν τοισίδ᾽. 
289 Ναυοῖς Βυ]]ούη ἀθ 1᾽Δοδᾶ. 46 8. Ῥόν. 1800 5. 511 ἐν 

οἴκτῳ ϑέμενος εἶτ᾽ οἴχτου τυχεῖν. 16 ΕΤΕΙ στη γοὰ ῬΆΒΞΟΥ 510 ἢ 
7θημδηα ἴῃ βθίποιη ΜΠ] 614 σζὰῦ Αὐῇσαθθ τηϑομθη᾿ Κδηπ Δ]]Θγ απ ρ8 
ἰοῦ ὙἹΟΠὐ1ρ᾽ 5811. 

240 Ἠθητιδηπ φίλοισιν οἰκτρός. νγ8 }} ἴῃ οἰπίσθη Η. φίλοισιν 
βίθεὺ {Π βγοῖ. οἰκτρά᾽ ἐλεεινά, οἰκτρός " ἐλεεινός). ΑΌΘΥ γρ]. ΑὐἹβίορῃ. 
Ἐδπ. 1068, τὸ 4110 Ηδπαβομυι οι ἐλεεινοὶ ἐὰν ἐλεενοὶ μαῦθη. Εἶβ 
ΒοΠποὶπὺ φίλοις γ᾽ πὔίηϊσ χὰ 561η (ΥὙ9]. ΒΙοιηῆθ]α (1058. χὰ 1018). 
ΜΠ ΒΟΠΘμΚο θυ θ᾽ Ρ}110]. ποῦν. 5έ6ν. 1877 ρΡ. 268 χαὶ μὴ φίλοις 
(πο. ποῦ Ὀοἐγθαπάρίθμ 2). 

248 1)85 τ΄ πὸ) ϑνητούς ἵπι Νίβρά. νογάδηκὺ τη8η ψῖ0 700, 
110, 948 Θἰποὶ ΟἝΡυϊοΘ ἀοΥ ΑἸ ΒΟΠΓΘΙΌΘΥ, γὙρ]. ὟΥ. 8.8. ΟΡ. θιημθπά. 
ῬΡ. 217. ὕθθοι ϑνητούς γ᾽, Μῖθ οἰπῖὶσο Η. μαῦθῃ, γὙ9]. ΜϑΙπθ κα 
ῬΏΠΟΙ]. ΧΙΧ 291. Ἡδυηδᾶπη γὲ παύσας, ἄδσα Ηδτγίθηρ κατοικίσας. 
-- 6] ἀον Μοϑά. πφροσδέρκεσϑαι ταῦ δαξτδαϊθγίθιῃ σ᾽ Παὖ (ν91. (Πο. 
0417 πρασχαλκεύει [ἂν προχαλκεύει). νϑΥπααύποὺ Κθοκ 98} 00. ἢ. ῬΗ. 
81, 419 προσύσσεσϑαι, νγ61}} 65 πἰομὶ ἀθηΚΌδν 561, ἀδ5Ὲ 16 ΜΙΘΠΒΟΠΘΙ, 
ὙΓΘ]ΟΗΘ. οἷπ ἀυμηρίοβ ΤΎΔαμ] θη ἔληνσίθη, ἄθη Τοὰ νογϑαβσθναβοῦ 
μέθη. ΥΆΊΙ. 6115 Απιπουκυηρ. 

2509 Μείποκθο ἃ. Ὁ. φλογωπὸν φῶς (ν|0 δορί. 2ὅ πυρὸς ἐν 
φάους ἴῃ θη Τοχί ΘϑΚοιθτηθη). ΑΡΟΥ ἄθὺ Βοῖβϑαίζ φλογωπόν πηᾶ 
α6γ Νοπαάγποῖ, (6. διῇ ἐφήμεροι Ἰοσί, 1δϑ᾽ θη 5016 8 Αϑπάοσπησ 
815. πη δἐ 1 ΘΥ̓ΒΟΠΘΙΠΘΙ. 

258--ΟΥ 5]πα ἴῃ ἄθῃ Ηδηαβο θη βατητα 10}. ἄθτι ΟΠοΥ ΠΕ σον 
ΘθΘΘ θη. [16 Θ0ΟΠ μα γἐηΐ8 ἰδ σοὸπ Υ ΘΙοΚθι 1Ὑ1]1, 5. 02 (Νεαομίτασ 
5... 09) Πουρθβίθ!ν πγουᾶθῃ. ον Ζυβαὶζ οὐδαμῇ χαλᾷ ἰθὺ ἀϊο Βε- 
βία Πσαπς ἀαξν. ἘΡΘπβο ᾿ἰβὺ σ᾽ θῖοη πϑομπου ἴτῃ Μ6α. ἄθν ῬΘΥΒΟΠΘη- 
ὙΘΟΙ56Ὶ (ΠῚΡ.) πἰομὲ 61 208, βοπᾶθγσπ γβϑὺ δὶ 206 Πρ ΖοΙσί. 
Ο. ἘΙΡΌ ΘΟ αἰκίξεταί γ᾽. 

2600 ἴΠρρον ἀ16 ΒΥκΙ τ απηρ γοη ἥμαρτες γ5]. ΜΟ]]ον ῬΏ11Ο]. Υ1Π 
190, (δοβαν Ῥ.1]0]. ΧΙΠῚ 608, ὙΥΘ]οῖκου Οὐίου]οινα 11 85. 259. 

204 Ποϊδὶρ τοὺς κακῶς πράσσοντας" αὐτὸς ταῦϑ᾽. Ε]Πη516Υ τοὺς 
κακῶς πρασσοντας" εὖ δὲ ταῦϑ᾽. Ὑρὶ. Ἐππα. 818. 

- 208 ΕἸ] Πμ5]6Υ τοιαισίδε ππᾷ τυχών. ΔΕ ΒΟ ΘΙ Β]1ΟῺ ἰδὺ τοιαῖσδέ 
μὲ χὰ ΒΟΠΥΘΙ ΘΠ, ἀα ΑΘΒΟΠΥ 8 τοῖος ΠῸΣ Ζὰ σΘΌΣΘΠΟΠ 6 Βομοὶ ηΐ, τγῸ 
αἴθ Εόυτὴ τοιόσδε ἐγ ἀδ5 Μοίσιιπι πἰοιὺ Ὀθαπθπὶ ᾿ἰδὺ (Ῥτοπι. .920, 
δορί. ὅ80, ϑ'ρρ]. 400, Ῥεγβ. 600, Επα. 8178). 
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271 16 Αϑπάθγυμρ γὸμ χαί μοι ἱπ καί τοι (ΒΙοπηῆο]ᾷ, Ηδι- 
τ 81} ᾿ἰδὺ ἁἀηρθοϊσπθῦ. 8, ΟΌΘῃ. 

212 3080]. γρ. βλάβας, 6116 ἈΠΡΘΒΟΙΙ οἰκο ἘγκΊδταμπρ. 
215 ὙΥΘΙ] πυκνά τοι οὔοι πανταχοῖ. 
291 Μαάνὶβ (Δάνοιβ. ΟΥ̓. Ρ. 189) οὐκ ἔστ᾽ ἂν ὅτῳ: 6Πεν 

νείμαιμ᾽ ἄν (ομπθ ἡ ἢ σοί), πϑῆῃ Μαᾶνιρβ Μείπυπρ γὸπ ἅοΡ ΝοίΙ- 
το Πα]ρ οὶ 465 ἂν τυἱομύο πᾶγο. 

208 Ῥιπαογῇ ἔα, | τί χρῆμα λεύσσω πο (πο. 10. 
919. Βοβδιπδημ οὐκᾶστε χόλον μόχϑων “ἄον ϑίγαία ατίμηῃ ἃ. ἢ. 

ὍΟΥ Υμηγα, 61 510} ἴπ θη α11 δυΐεου]θσίθη [,ο᾽ θη ΔΒΒΡΥΙΟμ ἃ 
γϑγρ]θιομὺ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν (4460). ΕπθΥ Κὔππίθ τηδῃ ἐλατείαις 
πόνων (900) ὈΘΙΖΙΘμθπ ; ΔΡΘΥ θ᾽ 468 ἰβὺ υϑυβοῃϊθᾶθηῃ, 48. 488 ρ]βθίομθ 
ΜΟΥ] Π155. πὰ 6] ἜΣ Βο2ιθμυηρ γοη μόχϑων δα Ζθα5 5ἰα 8 πᾶ8. 
Ὀπραββοπὰ ᾿ἰβὺ αἴθ Απειομύ (δ 65818 (ΡΙΗ]ο]. ΧΠῚ 609), γϑ]ομον 
μόχϑων ταῖϊ παιδιάν νυ] παθί. Ζαάθηι ἰδὺ ἅ16 ϑίθ! πη γοπ τὸν 
νῦν χόλον παρόντα [ἂν τὸν νῦν παρόντα χόλον νγοϊῦ οΥ χἄρ Πομθν, 
ὙΘΠΠ ΠΟΘ Θἷπ6 Ζὰ χόλον σοῃῦγισο Βθϑυϊπητησπρ ἴοὶσύ. ἄδροῃ ΜΝ. 
Ηδαρὺ ([πᾶ. 160. Βογο]. 1860 8. 6), ΘΙ ΟΠΘΥ 16π6 ϑ'(θ]]ὰπρ τγϑθᾶθυ 
ααγοι α16 Β οκβιοηῦ δὰ σου] 6 ΡΥθομ8. πϑὸ ἀυτο ἢ} ἀ85 Βοαϊτν- 
ἨΪ55 405.  ΘΥΒυη85588 Γγν σϑγθο  ογυϊσὺ μ]0, ν νυ γοϊβὺ ιπαοτῇ (98 }γ}0. 
ἘΡΕΙ͂: 81 5: Το, ἀπ Πππο 1 11 ἴτο]. ΟἸδββθὰ 2. ἃ. 5. ἘΠῚ 2. 
Χρη. ΑπδὈ. Υ͂ ὃ. 4. Θθῃγ σἱϑίθη Βθ14}} παῦ ἀ16 Αβμάθγαμηρ γῸὺῈ 
ΤῬοθα θυ] (Βεᾶθῃ ι. Αὐΐβ. 5. 598) σοίαπαθῃ, ἅθι ὄχλον ἕν χόλον 
Βομχοιοὺ (“Μαββθ᾽ υρῖὶ. μυρίοις 541). Μείμθκο (ΡἘ1|0]. ΧΥ͂ 139) 
δῦ ὄτλον γογχπαίμοί,. ΒΡδου 806. (ϑόορῃ. Ὁ. Ο0]. ρ. 2217) ἀθν σε ι- 
ταπίμαπρ Ηδαρίβ ἃ. Ὁ. τὸν νῦν πολὺν παρόντα μόχϑον ἀθη ογΖὰρ 
ΘορθΌθη. [)6Υ ϑ΄ῖπη νϑυ]δηρὺ θη ΒΕορΥ χόλος 8415 Ὑϑυτ ] Πρ’ 
2 ΊΒΟΠΘα θη τηϊὺ κλύει ἃ. μόχϑων ΔρΘσΘΌΘπθη Ν Οὐβίθ μη σθη. [ΙΟἢ 
806 ἄβββῃδ]0 τὸν νῦν χόλου παρόντα μόχϑον σθδομγθ θη, 116 Ὀ6- 
ΤΟΙ 8. ὙΟΙ ΤΩΡ ΤΟΥ ΒΥ Ζο ύβοη. ἢ, ἃ. αγτμπμδβίαὶν. ΧΧ 5. 098 νου- 
ΘΘβοΒΙαρθη παὐ. χόλου σὶπρ πδοὸ} τὸν νῦν ἴῃ χίλον ἄθεοι (γ9]. 792 
πόντον [Ὧν πόντου, 806 πόρον ΓᾺΓ πόρου). 

928 Αυΐ α16 ψεγθιπάπηρ γοὰ ἀκριβῶς τοὶ περισσόφρων δαὶ 
Μοιπθκθ ῬὮ1]1Ο]. ΧΧ δ1 δυϊηουκβαιη ρϑπιδοῃῦ. 

991 )ὲ5 γοῃ ΥΩ] Πουρθβίθθ μετασχεῖν ᾿ἰδὺ 'π μετασχὼν 
ἀθουροσδηρθη, 0611 τη χαὶ ἴτὴ Ξ''Πη6 γὺπ “ππα᾽ πϑῆπ. 16 ἐϊτν 
416 Βυρδηχαπρ᾽ γοη μετὰ 2ι τετολμηκὼς γοη οι, ὙΥ 6] Ἰοὺ ΒΗ ρίη. 
Μυβ. ΧΙ 5. 515 Δηροίληγίθη. Β6]θρθ ὅόορῃ. Απὺ, δὅ87 α. 0. Ἐ. δ47 
Βϑ'πα ποῦ ἰσθῆθπα. ΚΙΘῺ] (8. 88) 1} νογϑὰβ αἰτίας ἴῃ αἰκίας 
πάρη ἃ. 391-88 δὰβ ἄθιη Τοχῦ θηὐΐθυημθι, 0611] ΘΘΥ α16 ϑδρθ 
οὕγγαβ γῸΠ ΘΙΠΟΥ (ΘΠ μβοῃαῦν 65 ΟΚθδπμοθ πα ΡΥΟχΘ ΘΒ. τ 1886 
ΠΟΘ αοΥ Ομδγακύθυ ἀπ ἀ16 Π0116 465 ΟἸκθᾶποβ θἰπθ βοΙοῃθ ΤῊΒ1]- 
ΠΔΉΓΤΠΘ. ΔΗΖΌΠΘΒΙΠΘη σοβίαϊίθ. [πὰ ἀ6Υ Ταῦ 50] 1οϑϑὺ 294 ἀ16 ΤῊΘ]]- 
ΠΘΏΤΩΘ ΘΙΠ65 8πάθγθῃ (ἀοὐξθ8. διιβαυ οΚ] 10 δὰβ: δὴ δῖη6 [η θυ ροϊδύϊοι 
δῦ 76 οοι πιομὺ σὰ ἀθηκθη. [)88 νγθιΐοσθ 5. οὔθπ. Ζπ θυ Αϑμαθυθηρ' 
γοη πάντων ἴῃ τούτων να]. 416 Τμοβαγ 05 Μά. ὅθ ταῦτα ἐὰν 
πάντα. 
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3584 ἘῪ. ΥΥ. Βομυαῦ Απ8]. Κορ. οὖ Εν. 1864 5. 86 πημαν- 
ϑῆς μολών. 

846 ἩΗϊγβομὶρ οὐ κεῖ, --- ΒΥαποΚ μα ἀθουα!} εἵνεκα ἴῃ οὔνεχα 
σοίπαογτί: 806. οὕνεκα (οὗ ἕνεχα γρ]. δθούνεκα) Καππ τὰν Οοπ- 
7απκίϊοπ, ποῦ Ῥχδροβιύιοι 5θῖπ. ὙΩ]. ὟΥ. ουγϑθ ΘρΙρυ. Ρ. 50. 

947---912 β:πἃ ἴῃ ἄθῃ Ηδπηαβοιγι θη ἀθὰ ΟΚθᾶποβ. σΘΡΘΌΘΗ. 
ΕΠἸΤΉΒΙΘΥ μαὺ 810 τὴῇὖὸ Βθοῃῦύ ζὰῃγ ἤθαὰθ (65 Ῥχοχηθίμθιιθ φῬΖορϑῃ 
(ΥΊΘΒΘΙου ἃ. Βουρὶς ὦ. ἢ. ΑἸέοσίη. 1861 5. ὅ88 ψό]]οὴὰ 947---909 
οὔον 847---805 ἄθιη ΟἸΘᾶΠΟΒ 185586η). ὅ'ϑῃν τἹομύϊσ Ὀθιπουκὺ Ἡδγίαπρ 
“16 ΕὙΖΌΒ]απρ' γὸὰ {πριΐογ8 ΤΠαύθη δῦ 50 φγόββαυθρ, (855 ΟΕΥ 
ΤΙΟΒίο ἀυσομ ἀθὰ Μυπα αἀ65 Ῥγοιμθίμθιβ [δϑὺ Ζὰ νϑυπΘὨΤΆ] 10 5100 
βϑιθϑὺ Κυαπα οσἱρύ᾽. ΨρΊ]. δοῃ ὙΥ611}5 Αμτηθυκυμηρ. 

948 Νβοῆ Ὑ Δ]ΟΚθηδου Β Βθιηθυκαμηρ Ζὰ Εν. ΗἸΡΡ. Ρ. 2177, (85 
πρὸς ΠΟΥ, Μ͵ῪῸ 8ἃπ Κοὶπθ Βουθραπρ οὐδ ΒΙομύππσ σϑάδομῦ θυ θῃ 
Κῦππθ, ἄθῃ [)αΐϊν ΠαΌΘΠ τηΐδ8θ, πᾶροπ Ηδυθαηρ τ. ἅπάθυθ πρὸς 
ἑσπέροις τόποις ἴῃ ἀθη Ταχὺ ροβοίχὺ (Βουρκ 988 τ. ἢ. ῬΆ1Ο]. 1800 
5. 417 βοβσιὺ προσεσπέροις τόποις); ΘΙΘΥ ταϊβϑύθ πηδη ἐς 8418 ὙΥ1θου- 
ΒοΟΙαηρ ἀον ουβίθῃ 5106 γομ ἑσπέρους, πρὸς ΔΌΘΥ 815 τηθίσίβομθ Οου- 
τοκίυγ ἐγ ἐς Ὀθίγϑομίθημ ὑπα ἄθη ἀοθο. ἄθὺ {006 υ]1θἔθσαπρ οπύ- 
ΒΡΥΘΟΒοπα καϑ' ἑσπέρους τόπους 50Ηγοῖθθη. ΑΌΒΥ 5. ΟΌΘΗ. 

849 ΒΙομηῆο]α ἕστηκε κίων .. ἐρείδων ἄχϑος. --- ΤΠητ]ομτρ᾽ πὰ] 
ΒΟΠδμαδηη κίον᾽ ἐγ θη 8]: οὔνγαβ δῃ 6768 ἰδὺ ἀουὺ Ῥ]ΌγΆ] Ὀ6ὶ ΗΠ ΟΙΠΘΥ. 

884 Οαϊδίοτά ἃ. Ῥούβοι ὅστις (οῃπο πᾶσιν) ἀντέστη, ὙΥαπαοΥ- 
110 (οὔβουν. οὐἱῦὺ ἴθ Α. {τ. αοὐν. 1809 ρ. 27) πᾶσιν ὃς ἀνέστη 
(γ51]. ἀαρθσθη Βουρκ Ζ. ἔ. ΑἸύογη. 1885 5. 940, Πιπάοτῇ δρᾶ. 1886 
5. δ); ΝάθΚθ οριιβο. 175 πἰγησηΐ οἷπθ Το Φβομθη πᾶσιν ὃς 
Ὁ. ἀντέστη ἃπι: ΥΥ̓6Ι] εἷς ὃς ἀ., Ηδἰπηβορίῃ (6 ἀϊναουβᾶ αἰν. τηϑπᾶ. 
ΘΙηθμα, Βομη 1800) πᾶσιν ὃς προύστη (νγα5 ἔχ ΠΟΥ 5ομου ΠΟ ΘΟΙς 
ὙΟΥΡΘΒΟΒΙΔΡΘΗ, ΔΌΘΙ Μ]ΘΟΘΥ ΖΟΣΟΚΡΈΠΟΙΠΙΗΘΗ: 21 ΞΌΡΗ. Αἱ. 808 
Ῥ. ϑῦὅ52). ΕἸηχὶσ υἹομθρ βομοὶπὐ Ἡθυταδηη 5 ΕἸπθπαδοῃ. 

909 Ηβρϊπηβοθίῃ ὙΊΘάΘΤΉ. ὃ. 98 ἐχκχφυσῶν φλόγα. 
918 Π. Π1Ὶ6 Ηδηαβομυ θα μᾶῦθη ὀργῆς νοσούσης. ϑίοθαθιβ 

ἤον. ΧΧ 18 ὀργῆς ματαίας (α. αἴτιοι ξᾷν ἰατροῦ, Ρ]αῦ. ἴῃ 60180]. 
84. ΑΡΟ]]. ». 102 Β ψυχῆς γὰρ νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, ὕταν 
τις ἐν καιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ, ὙΠοΙηϊδί. οΥ. ΙΓ Ρ. 98 φάρμακον 
δὲ ὀργῆς οἰδαινούσης τὸ μὲν αὐτίκα λόγος ἐστίν, ᾧ σὺ τηνικαῦτα 
ἐπράῦνας σφαδαζουσαν καὶ ξέουσαν ἔτι. -- ἨδΥΙηδηη ἩΘΙΟΠΕΥ Ὀοχιπουκί 
“νοσοῦσα ποη ΘΥὶὺ πἰτηΐα οὖ τηοάσπι Θχοθάθηβ ἰτὰ ἰπίθ]Π]σθπάδ, 5868 
480 ΠΟῸῚ ἱπηρ]θαὺ τηράὰπὶ π66 ροββὶῦ σϑούβθ ϑβθῃβϑυὶ ἰγὰ 6558, Πδὺ 
ΠΔΟῊ Ῥ]αΐαγο ἢ} ψυχῆς νοσούσης σ,ΘΒΟΒΥΘΌΘΗ, Δ 6] ΔΘ. Π80 ἢ 5610]. Α 
οἱ λόγοι οἵ παρακλητικοὶ ϑεραπεύουσι τὴν ὀργὴν ἀργιαίνουσαν καὶ 
ἐπαιρομένην δὴ ὀργῆς σφριγώσης ροάδομί, νὰ5 Ηοἰτηβοθίῃ ὙΥΊΘάοΥ- 
μογβύ. 5. 139. ζὰν (ἰδ ἠαπρ Ὀυϊησύ. Ἐοἰβὶρ' νθυτπαἰ ποὺ ὀργῆς νοσοῦσιν, 
Πιπάογῇ ὀργῆς ξεούσης, Υ Ε1] φρενὸς νοσούσης. Ἐ8 τηι85 ἔδείβίθ μη, 
ἄδ88 αἴθ Τιοβατὺ ὀργῆς νοσούσης 8018 Θἰπθπι (]Οββθπι οπίβίαπάθη ἰβὺ; 
πα ΦΥΔΥ παὺ (85 σΆ 26 Ο]οββθη ψυχῆς νοσούσης Ῥ]αίαγοι δι 706- 
ὙΠ γῦ, ὙΠΟ μα 510}: ἴῃ ἸΏΒΟΥΘΩ ΗΠ βο τ θη. ποῦ αἴθ ΗΒ 6. ἄθ5 
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ὈΤΒΡΥ ΠΡ, Ομθη. (ὀργῆς) οΥμα] θη μδὲ. Νδοβάθιι ἔοϑίβίθ ες, ἀα55 980 
ἀον ο04. Μορᾶ. Θῦθηϑο ψὶθ ἀ16 ΠὈγῖρθπ ΗΔ βου θη σφριγῶντα, 
ἰοὺ σφυδῶντα ᾿αῦ, Τη188 ΠΊΔῚ ΤΠῚ 50 ΤΠΘ}Ὶ ΔΗΠΘΏΙΠΘΙ, (885 (δ 5 
ἄστοι νοσούσης γονᾶάγδησία σφριγώσης τη σφυδῶντα γοττπεηρί 
τγογᾶθη ἰού. ΘΠ ΒΟΜΟΪΙ 661 ΞΙΠΠ, Ψγ}16 ΕΓ ἴπ| (ὉΠηπΘηἶδ: (87- 
σεϊεσὺ δύ, νουϊδησὺ 580 σφυδῶντα 8158. 801} 16 {Π6οΥβθίζαηρ᾽ υῸΠ 
ΟἸσθΟ (5. ΟὈ61), ὙΟΥΠ ΘΎΘΥΘΒΟΘΠΒ δα σφυδῶντα, ἀϊ6 ἃ. ἀ. 5. 
γουδαροῃθηθη ὙΥουία ογαὺ ἴῃ ὑππηοῦ 8 Δ ΠΙπη8 δα σφριγώσης Ὠϊπ-᾿ 
υγθίβθη. ΒΌΘμ50 ἰϑδὺ οὶ ΤΠριηϊβίϊαβ ὀργῆς οἰδαινούσης 4186 Ῥαγα-᾿ 
Ρηταβθ νορ ὀργῆς σφριγώσης τ. σφαδάξουσαν καὶ ξέουσαν ἔτι θ᾽ 
γοη σφυδῶντα ϑυμόν. 

584 Τυσπορὰβ τήνδε τὴν νόσον. 
3885 Ἡρυμδπη δόκει σὺ, ὙΥΩΙ] μεῖζον δοχήσει. 
598 ἢ, Ζυγ Ἠθυβίθ!!ππρ ἄον Πβρομπβίου μαὺ Ἡθϑίῃ δὲ τ. λειβο- 

μένα ΜΘΡΘΘΙΆΒ56η. (απ. 1πὶ ξοϊσοπάθη ἌεΥβ6 ἔτεγξε πδο Ῥδγ. Α σϑ- τ 
ΒΟΒΙ]ΘΌ06η). ἣ ϑϑα ρδγίοιϊα ἀΌΘ588. ΠΟμ Ῥοξοβῦ πϑῆὰθ λειβομένα ἅ6- 
Ἰοηάαπι δϑῦ, 866 θχοϊαϊὺ Δ] αἱ ἴῃ ἀπ βίτορῃμδ᾽ Ηθυιπδηη, ὙΘΙΟΠ ΘΙ. 
δαχρυσίσταχτον ἀπ᾽ .. βαδινῶν δ᾽ εἰβομένα Ξομτοῖθέ ἃ. ᾿θδν αἴθ. 
Τιοβατὺ βαδινὸν Ὀθιμονκῦ “γῬοϊοϑί υἱάθυὶ υθυσπη 6588, πὖ ΑΘΒΟΠΎ 8. 
ΘΧρυθββουϊ τέρεν δάκρυον". ΘσΘΠ θυ Θά θη ΚΊ]ΊΘΠ6α ΒΘ θ]]ὰπρ' γόης 
δὲ 5. οὔθη ζΖὰ 921, Βυγραγὰ αυδοβῦῦ. σγϑτητη. ΑΘΒ0ῃ. Ὁ. 71. ὙΥ61 
δαχρυσίστακτον ἀπ᾽ .. δ᾽ ἀδινόν. ΟΕ. ΜΟΙ ΠΗ. Μυβ. 19, 404. 
(που δόμου Ηθυτηδηπη ΕἸ]. ἃ. τηθὲν. Ρ. 494) δαχρυσισταχτὶ δ᾽. Τ)ὰ5 
χτηϊῦ ἄθπὶ α ὈΥΪν. ζΖυβαιηπηθησοβθίσίθα ἀσταλτί ἀδν πιο 8415 Βε]6Ρ 
σοϊΐθῃ. Ἐπ 1ιϑὺ δἰπίϑο δακρυσίστακτα δ᾽ χὰ βομγθΙ θη. | 

407 Ἡδυηδηη «δακχρυχέει» στένουσα (80. ΒΟΥ ΠΘΘΓΘ Η. ἐὰν στέ- 
γνουσι), ὨΙπᾶου ογρϑπσέ περϑομέναν, ὙΥ 61] τ᾿ ἐσχατιαί. Τοῖ παῖς ϑ᾽ 
ἑσπέριοι Τὰν ἄδθπ ποὐμ νυ θη] 6 ΒΘρΥ ὅ. ΟΌΘΠ. 

420. 1Τ)ὰ5 μϑμβο υ Π10Π6 ᾿Ζ“ραβίας θὲ τηθίσιβοι. πητΊο ἰ]ρ᾽ ἃ... 
αἰ Τιᾶρθ ἀθ5. ἀδιηα]β ψΟΒ] οΚαηπίοῃ Πμᾶπᾶθ85 Κοπηΐθ ποῦ ἴῃ 80 
ἘΠΡΟΠΘΌΘΥΠΟΠΟΥ Ὑ οἰβθ ψουυϊϊοκῦ ποσᾶθῃ. (Βοϊββοηδαᾶθ ᾿Αβαρίας. 
Θομας, Χαλυβίας. ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ πο Ρ]π. Ν. Η. ΥἹ 17, 19 ᾿Δραμίας); 
Ἡογηδηη «Σαρματᾶν. Ηρπηβοοῖν (Υ]Θάονη. 5. 488 τι. 486 Ἰπίθγρο!. ἡ 
οὐτηπη. 4] Ρ. Χ)Ὶ Χαλκίδος (ἀα5. 5ουὑπίβομθ ΟΠ ΔΙ ΚΙΒ ὙΡῚ. Θίθρῃ. ΒγΖ. 
ππύον Χαλαίς), Β. ΕῸΞ5 ᾿Δερίων. - Ἠδΐαης ᾿Αρίας τ᾽ οὔον Καρίας 

ρθη πο. 425: ἀ88 Ἰοὐχέουθ πηἰου]]θσὺ ογόββοπὶ ΒΘαθη ΚΘ ἢ (ν 6]. ] 
ὟΝ. Βιυᾶϊοη 55. 12). 6: “ῬΙΘ ΟῚ ἽΚΕΙ ἄϊο Οαδπε δε οἰποβ 

ΒΟΙΌΠΘη. ουύθβ πϑὸ  ΠΠΚῦν 6 μδη 61, 18 Γ᾽ Ῥουβ. 518 ᾶγος 
σοὈγδπομῦ ἃ. θα. 29, 302, 81, 957 416 νου]θίσίθ 51106 ἱπ ᾿ἥρτεμ- 
βάρης α. Φαρα λεΉΝηξ: Ῥε]ὰ Ἰ θα] ὰ ΚανΖ ΘΘΠΟΙΠΠΊΘΗ μδΐ. 

422 ἩἨρδιηδηπ Καυκάσου ΕΟ ΔΕΣῚ ὙΥΊ6561ου Καυχάσου λέπας. --- 
Τ)ὰ5 Πιϑημηδ ἄθ5. 5080]. τὰ. τπρηγοῦο Η, Ππαρθη νέμονται: ἴθ. Π8Ὸ6 
ἀ16 Τιορασὺ ἄθβ Μϑᾶ. νέμουσιν 061 06] θη. 8415 ΑΘ μΒ] ηρ ΘΟῊΝ 
νέμονται 412. 

425---480 Ὀῖ6 Πθβρομβίοι μαὺ Ἠθυτθδπη μου ϑβίθ}]}Ὁ ταῦ ΤΠ ραπσ 
νοη ἄλλον ἃ. ΑΠΠΔΠΠΙ6 οἶποὺ Τιΐϊοκο πϑοὴ 491. Ὑρ]. δῦοῃ Ὁ. ΒΙΌΡΘοῖ 
ΒΠοῖπ. Να5. ΧΙΥ͂ 5. ΟΣΤ, π ]ομον δαμέντ᾽ ἀκαμάτοις εἰσιδόμαν ϑεόν ἡ 
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ΘΟ οὐ, Ηοἰτηβοθίῃ ἀθ ρϑγοαὶ ἴῃ Αθβοι. ἔδυ. ΤΠΘΌ. σομέοτμι. Ρ. 8, 

ἄον μη] 10 Π6 Ζαβαϊχο ϑορὺ. 885, 912, 962, 996 πϑομνγοϊδὺ. Ἠθίμη- 

βοϑίῃ νογιπαϊμοὺ εἰδόμαν ϑεῶν (50. ἁπάογτο Ηδπάβομυου ἐὰν ϑεὸν) 

δαμέντ᾽. 1)8585 ἀκαμαντοδέτοις (ἀδαμαντοδέτοις) λύμαις δαι5 148 

οἰδτησηῦ, ἰδὺ οὔοη Ὀοιπουκὺ. Τιτᾶνα ᾿δὺ οἷπ Ο]ΟΒβθῖὰ Ζὰ ϑεόν. ΔΌΘΙ 

80} άτλαν οὔον ἴάτλανθϑ᾽ οἱθῦ 510} 815 ᾿πίθυρο! νυ ΕγκἸἄσπηρ χὰ 

ΘΥθηπθη. --- οΥῦ οὐράνιόν τε πόλον {0810 ἄον Βερυ γάρ: Ηθρτ- 

ταϑπη άτλαντος ὑπέροχον σϑένος κραταιόν. ὃς γᾶν οὐράνιόν τε, Πα]πα 

(ἰϑοὐν. ΑΘβ θυ]. Μόμδοι. 1885) "ἅτλανϑ᾽ ὃς αἰὲν ὑπερέχων χϑονὸς 
(χϑονὸς 50ῃοη ϑο 12) κραταιόν, Τλιά νυ ἃ. Ῥ]οΙΐπον (ΒοΙγτᾶθθ. ΖῸΥ 
Κύυϊκ ἃ. ΕΚ]. νοῦ Α. Αραμ. ἃ. 5. Απίϊρ. 5. 29) ὃς αἶαν [ἄν ὃς 
αἰὲν (αἶα πιοϊδοῦ “Τιαπα᾽᾽, πιομύ “ Εγα6᾽). -- ὰν ὑποστενάξει ΞΟΠ τ οἸὺ 
Ἡγιθδηπ, πὶ ἄθπ ΒΘΟΥΗ ἄθ5 ΤΎΆΡΘΙΒ χτι ΘΝ ΙΏΠΘΩ, ὑποστεγάζει 
πϑο ἨδβυοΝ. στέγει. βαστάζει, ὑπομένει, ϑυϊάδ8 τι. στέγει: καὶ στε-- 
γόντων, ἀνεχόντων, βασταξζόντων, ΑΘ50}. ἔνρ. 298 πατρὸς [}Ἅτλαντος] 
μέγιστον ἄϑλον οὐρανοστεγῆ; Ὀϊπάον ὀχῶν στενάζει; ἀοΥ ΒΘΡΥ 
στενάζειν Λαῦ85 ὑΘσ 6 65 ἔο]σθπᾶοπ ὈΟΙὈΘμα]ΐθη. ὑνθγᾶθῃ (5. ΟἸ61}). 
Τ).6ν Βοσυ  ἀ65 ΤΎΑΡΘη5. βύθηῦ πῸΣ ἐν στέγειν ἴοι, ΠΊΘΤΠΔΟΙ ᾿δββὺ 
510} ἀ16 Πδβρομβίομ οὗνγα ἴῃ ἐοΙσοπᾶθι οἶδα πουβίθι]θα: μόνον δὲ 
πρόσϑεν; ἐν πόνοισιν δαμέντ᾽ ἐσειδόμαν ] ϑεῶν, ὃς ὑπέροχον σϑένος 
κραταιὸν ᾿ γαίας οὐράνιόν τε πόλον στέγων ὑποστεναζει. 

488 Εἴ Ριπηάονῇ νουβοίψὺ δ΄ ἤϑοὴ ἄϊδος. Ἡρὶμβοθίἢ νου ποὺ 
ἐμβρέμει [ᾧν ὑποβρέμει τι. ϑρηνοῦσιν ἐὰν στένουσιν. 

442 Κορομυ (85. 402) βροτοῖς δ᾽ εὑρήματα, Μείπεοϊτο δὲ πρά- 
γματα, Ἐν. ὙΥ. Βομπιϊαὺ (ϑαύαγα οὐἰϊοα. Νοα-Β το! 1874) τὰ δὲ 
βροτοῖς δωρήματα: ἀὰ5 ἀ)οΥ] οἴου ἰδὺ υἱοί σ. Κ΄. ΟΌΘΠ. 

440 Μείποκο εὔσοιαν. 
4δ0 Ε΄. Ῥουϑβοι κοὔτε. --- ΤΙΘθοΥ ἀήσυρος νρῚ]. α. Οανίϊαβ. Θὐθα!θη 

2. Ἐπ τπτν ΘΥ ΡΥ Θ᾿ 9 07) 
458 ῬοΡτοο ὁδούς 115 ϑ'΄ἴοὈ. 60]. ρῃγβ. 1 1, Ἡουιπδπη φύσεις: 

885 δυσκρίτους Δὰ0ῃ} χιι ἀντολάς σομδνγι, μαὺ Ἠοιηϑοθῖῃ 8461}. 
5. 45. Ῥοπμουκύ. 

401 Ἠοιηβίουμυ!5 (σα Τμποῖδη. Τρ. 88) μνήμης (ἃ. γραμμάτων 
τε σύνϑεσιν). Ὁ]16 Βοιηθιταπρ ἩΘΥΙΏΔΠΏΒ. “τηπ]ῦο ἀρύϊα8. οὔ ΟΟμμΙηο- 
αἰὰβ. οατη δροῦΐο σϑηϊδῖνο οομϊπηρὶ αν ἐργάνην, αὐδπι 51] Μουσῶν 
6Χ μουσομήτορα Θ55θῖ 1π{6]]ΠἸσ θη τὴ ̓  Καππ πἰοὐβ σθσθι 16 {76 ὈΌ ΘΓ 61η- 
βυπηυπθμρ ἀοΥ Ἠδηάβοιν. τ. 405 Θίοθαθαβ οπίβοῃθι θη. δ δῦ ΔΊΟΙ 
ταϊη θυ υἱοηθσ σοβασί, χὰ ἐργάνη 561] Μουσῶν δὰ8 μουσομήτορα 20 
ΟΥ̓ ΠΖΘΗ. 

409. Ἡδυηδηη Μ01}} 85 ἀβρου]θίοσίθ σώμασιν νου ἄθῃ Κ᾽ ΡΟ η 
ἄοΥ δυΐοιύσοπαθπ Βοιδου υϑυβίθηθη τι. ψϑυρ]οϊομῦ σωματηγός. σωμα- 
τηγεῖν; ΔΌΘΥ 1Π ἀἴθβθηη ΞῚΠΠ6 Ῥαββύ 65. πῖοηὺ χὰ ζεύγλαισι, δ 0}} ποι 
χὰ ἀθπὶ (δάδηκοη ὕπως .. μοχϑημάτων γένοιντο. : 

412 ῬΥυπΟΝΚ πέπονθας αἰκὲς π. ἀ. φρενῶν πλάνῃ, Ἠθημδηη 
π. αἰκὲς π. ἀ. φρενῶν, κακὸς δ᾽ .. πεσὼν κακοῖς ἀϑυμεῖς, Ἠαγίαπρ 
π. εἰκὸς πῆμ᾽, ΘΙ] π. ἀπιϑὲς πῆμ᾽, Ἠδϊτηδοοίῃ Κι. Βδιαᾶ. 268 
αἰκὲς πεπονϑὼς πῆμ᾽. Ὁ. οὔθῃ, 
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47 Ἡαυίαπρ ἰατέον, Νϑῦοκ (Βυ]]ειΐῃ ἀ9 1.0. 6 5. Ρόῤ. 1808 
5. 84) α. Μεΐπειζο (Ρ}110]. ΧΧ 52) ὅτοις εἶ (οὐθγ οἵοις εἶν, Ἡδὶπη-᾿ 
ΒΟ ἃ. ὟΥ 611 ἰάσιμον, ΗδΥνογάθῃ Θχθσο. οὐἱῦ. Ρ. 98 ἰατὸς εἶ. 5. ' 
ΟΌΘΠ χὰ 42. 

495 716 Γιἄοκθ φυβομθη 494 ἃ. 496 μαὺ ἩδΥδηΠ μοπιοτκαῇ 
(᾿ πδῖῃῆ πὸπ 50] πὶ ΘΟρα]8 ἀθθβὺ, βθα δἰϊδιη [6118 ΘΟ]οῦ οὐ ἔογπια σϑεὶ 
8116 π86 βαπῦ᾽). 0458 ΘΌ ΘΙ ΘΠ ΠΘ68  ΘΥΡΌτα Οὐ ου θυ] 10} 1, μαὺ 61]. 
ΘθΒθ θη. (Οδθϑαγ ῬΆ110]. 1, 610. ν1}} “χολῆς λοβός 8415 οἰποπι Βορυ 
οί γδομίθμ “ἀθὺ λοβὸς δῃ ΜΘ]ΟΒ6πῚ 416 (8116 Ὸ]8856 510} Ὀοβπαού": 
Ἡροιμβϑοθίῃ Θά τη. 5. 222 χολῆς τὲ ποικίλην "λοβοῦ τ εὐμορφίαν} 

490 Πμοϊδβῖρ' χἄμ᾽ ἄκραν, Ἠατίυπρ σύν τ᾽ ἄκραν (6Πεγ συγκα- ᾿ 
λυπτά Τὴ ἠδ᾽ ἄκραν). ϑομβότηδηπ ἐἸδηρ68 ᾿δοκοποιῦοκ’ 8061: Π 
βάχις τρεῖς ἐπωνυμίας ἔχει, καὶ ἡ μὲν πρώτη καλεῖται αὐχήν, ἡ δὲ 
δευτέρα ἰξύη. ἡ δὲ τρίτη ὑσφύς ΕΓ. Μ. ρ. 6380, 28. ΗβδΥΠΙΆΠΠΟ 
“μακρὰν ὀσφὺν ἀϊοϊδ, απο 88 ΡΔ75. δἰΐδπι οδιιἄϑηη ΜΕΝ ἈΠΕ ΑΎΨΟΙ 
ΑἸ]θγαϊησβ Παύζθ π80} ἀ6πὶ 8010]. σὰ ΒΥ. ῬΊοοπ. 1285 (νρὶ. Αὐἱ- 
βίορῃ. Ῥδο. 1084) ἀδὺ βου 465 ΟΡ θυ 1 θγθβ Ὀθβοπᾶθσθ Ββάθα- 
ἰὰπρ᾽ ἴῃ (ΕΥ̓ ΕἸ ΠΡ ΥΓΟΙη δ 16 ἃ. 68 δῦ τηῦρ!οη, ἀ885 πϑὸ 496 6 
Δ Υ5. διβρθία! θη δῦ, ᾿πάθιη 488 πὰρ ἀ58 ΞΟΒΥΘΙΘΥΒ σοη χαὶ μα- 
κρὰν | {κέρκον δυῇ (άκρανΣ ὀσφῦν δὈϊγτίθ. Ζὰ θυ οὈϊροη Εν- 
ΚΙᾶταπρ᾽ υρ]. ὕβθβαυ ἃ. Ὁ. 

ὅ11 ΚΘροκ μ᾽ αἶσα [ἂν μοῖρα. 
δ22 ἩἨεϊππβοοίμῃ Κυ. 50. 5. 142 τοῦτον [ἂν τόνδε δ᾽. 
ὅϑδ Ἡρητμᾶπη ἃ. ΒΕΙΡΚ μάλα μοι τόδ᾽ ἐμμένοι. ὙΥ61] τοῦτ᾽ 

Τὰν τόδ᾽. 
41 χοιά]588 νἹαἀθίαν δα νυ 1 υτα “ἡ ΟΥ̓ 6] 106Υ ἢ Βιρυποθηβ. Ηθυ- ὦ 

ΙΏ8ΠΠ. Πιπαογῇ γυιοφϑύροις. Ηαγίαηρ' ϑεῖον δέμας. ἩρΙταβοοίῃ μυ- 
οίοις δέμας διακναιόμενον μοχϑήμασιν. 

ὅ45 1. Τὰν ἰδία γνώμᾳ Ἐοἰϑὶρ αὐτογνωμόνως (γν τηδομὺ Ρο- 
ΣΗΩΝ Πιπᾶογ αὐτόνῳ (οἸιπο απ) γνώμᾳ, Μοίπθοκο αὐτόβουλος 

ν (ϑθρύ. 108), ὙΥ 61] οἰόφρων γνώμαν, Ἠρϊτηβοοίῃ (ἀ6. ᾿πίθυρ. ὁ. 
τ θ᾿ ΝΠ) αὐτοβουλίᾳ (θη βρϑυρυιθομίβομθβ Υ͵οσῦ). Κ. οὈβη. 
Θιπαονί ἴδ᾽ ἐγ φέρ. 

δ48 ἘΒεϊδὶρ ἀντόνειρον (ΘΌΘΠ8Β0 ἰϑὺ ΟΠο. 819 ἰσοτίμοιρον τὐξ΄ 
ἀντίμοιρον ἃ. ΘΓ ΒΟΥ ΘΌΘπθιη ἰσο-- δηὐβύδμ θη). Ἡδγηδηη ἴῃ 
δῦ8 λέχος εἰς [ἂν καὶ λέχος. ᾿ 

849 Ε. Ἠδγηδηη ἁρμονίαν βροτῶν. ΠΙηάοτῇ οὔποτε ϑνατῶν. 
τὰν Διὸς ἁρμονίαν ἀνδρῶν. Ιομ παῦθ ϑνατὼῶν ἃ. ὅ00 πείϑων (σε- 
γγΒ}]Π 16} πιϑὼν πδο ἢ ἀπάρσοπ Ηδπάβοην.) ὈΘΙ ΘΒ] ύθι. 

ὅῦ9 688 810} 16’ Ἠθβίοη8 818 ϑο βίο α6. ΟΚθδῃϊ θη, 
πἰομὺ ψχὶθ Ηθυηϑηπ τηρὶηὖὺ 818 ΒΟ νγθβίου 465 Ῥυοσιπθύμθιβ, ὈΘΖθι μη πθέ 
γα, ΟΥρῚ 9100) ἀδγϑαβ, ἀ855 α16 ΟἸκθδηϊάθη θη Βγδαύρθβδηρ' ΒΙΠΡ6. 

5601 096606γΥ ἴο ἴῃ ἀθὺ Κυπβϑῦ νρΊ]. Π, ΕΠ Ισηδπη ἀθ Ιομθ, δα 
1808 ἃ. Αγομἕο]ορ. Ζε10. ΠΙ| 5. 87, 

804 ΤῬιπάογῇ πὰο Οὐο]ῇ. ἃ Βοθονῦ. ποιναῖς. Ἡ. ίθρμδπαβ 
ποινά σ᾽ ὀλέκχει; ᾿ 

ὅ08 ΤΙπάογῇ ταὶ βοΒ]θαβπον (2 Εἰ. Μ. ν..60, 8) ἀλεῦ δᾶ ὦ 

αν 
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Ἡδιτπδπη τὐϊὺ ΜΟΩΚ ἄλευε δᾶ. Ζὰ ἀογ ΕΥΚΙᾶταηρ νρ]. Αἤγθηβ ῬἘ1]Ο]. 
ΧΧΠΙ 206. 

5ὅ10 ὙΊΈβοῖοσ δόλιον ἅμμ᾽, ΚοΟΘΟΒΙΥ φόνιον ὄμμ᾽, ΤΠΟΙΩ8Β 
(ἄπο. 66]. Απῶ. 1859, 49 5. 385) ϑαλερὸν ὄμμ᾽. 

510 ἴ- Ηαδίαηρ ὑπνολέταν. ---- Ἠδττηδηη ἄγουσιν {μακραὶ ΟΟΘΥ 
χϑονὸς) πλάναι; ὈΙπαοιῖ οὐρϑμχ πάλιν. 

599 Ἡρυηϑηη κέντροις {φρένας οὐδοΥ κεντήμασιν. 
ΘΟΙ Ἡδιπιδπη οὐσϑηψὺ Ἥρας 8.85 ἄἀθ1ὴ 5010]. τοῖς τῆς Ἥρας; 

ΔΌΘΙ ἋἸΘΒ6Ὶ ϑομο]αβδὺ μαὺ Ἥρας οὔἴρηθαν ποῦ τὰ Τοχὺ ρομδθῦ; 
ῬαββΘμαΘΥ ἰδὺ οἷπθ 8] ΘΙΉ ΘΙ ηΠ6 ΒΘβυπητηηρ᾽. 616 ποὺ 161 οὐ 61Π0 
που 415 ἄλλων 5οὶπ Κϑῃῃ. 

618 ΒῪ. ὙΥ. ϑομιιαύ ὦ χλεινὸν ὠφέλημα. 
0259 μ810 Ἡθυνογάθῃ βὑπα. οὐἹῦ. 1η ροθῦ. βοθῃ. αὐ. 1812 ρ. 9ὅ 

ἐὰν ᾿πίρθυ  ο]Ἰοσί. 
0624 ἨΗεγϑηηῃ ἰδὺ σοποὶρὺ 80 ἀἸθθθπ  ουθ6 ἀθῃ Αὐ5818}}] 4168 

γόῖη 5010]. ἀπ σ σίθη ἡ υβθθ ἃ δεῖ γενέσϑαι, ταῦτα καὶ γενήσεται 
ΔΉ ΖΙΠΘὨΠΊΘΗ. 

028 Οονοῖ Νον. [μθοὐ. ρ. 005 [ἀπγί [νγ ἅ16 Τιᾶπρθ 4685. α 1π 
ϑρᾶξαι ἀα5 ΥΥ οΥίβρ:6] Ὀδὶ Αὐἱβίου. Βποὺ. 1ΠΠ 11, 2 Θρᾷττης εἶ ἀπὰ 
ϑράττει σε 81. 

029 ΒΙΆΠΟΙΚ ΠΟ ΘΙΠΘΓ νῸΠ Ταγηθθα5 Δηρσο στ ύθῃ 1,Θϑαγὺ 
μᾶσσον ἢ ὡς. ΕΠ]ΙΒΙΘΥ ἀδομίθ δῃ μασσόνως ἢ ̓ μοὶ, ΗδΙΙΔΠη 8 
μᾶσσον ὧν ἐμοί. Τϊπάοτ μαὺ ὧν δυϊσθποιπηηθη νρ]. ἄασθροι Ε.. 
ΕΟοΥβίου ἀθ αὐγϑοῦ!ο]8 δὰ ΑΘβ0ῃ. Ρ. 28 (᾿ οομβθηῃηίζδπθιπι ΠΟ δϑύ 
ΤΟ) ΟΌΥΔΠΑΙ οὖ ΥΘΠ Ρ58Π1Ὶ 84 απδ1η οὐγα βρθούαὺ ᾿ηὔθυ 86. Θοη- 
Ῥδγαγ᾽). )ὲ5 ὑβρου]]δίουίθ ὡς παῦοη ΒΟ  Ἠοτηθυίβομθ ΒΙδὑίου 
5. 3514, Μροίπβκο ΡΏ1]1Ο]. ΧΙΧ 257, Βομδιηϑπμ, ΓΘ ἢγτ6 σὸμ ἄθη Β646- 
μ6 θη ὃ. 2339. νϑῖοπου χὰ ἀθη Πδϑαϊαίθ Κογηγηῦ, ἅδ85 ὡς Π8Ο0ἢ 
ἄρτη Οοτηρδυδίν ννθπϊσβίθηβ γα! 0 }6}} ΘΌΘμ8580 σαὰὺ ὈΘγθο σὺ 8561 815 
ἢ οὐθν ἀὰ5 ρ]Ἱβϑιοῃ ϑἀθαΐθηάθ ἀθαΐβομθ “ 415᾽ πᾶ “ν]θ᾽ (νρ]. δι. 
66]. Απ2. 1862. 1 5. 729 [.), τοϊῦ ἄθῃ οὔθη δῃρ. Ββίβριθίθῃ ρ8- 
γϑομύουυρσί. 

0950 Ο. ΒΙΡΌΘΟΚ ἰδὺ σοποὶσὺ ἀθβθη  ΘΥΒ. 815 [πῴθυρο δῦ! οη. Ζὰ 
ΒΘ ΟΠ 6 Π, ὉΠ 810} ΠΙΘΙ α16 80 Βδπῆρσ τυ] θα θυ ΚΘηγθ 8 ΊΘΥΖΔ] ἀρν 
Ἄογ586 Πουζαβίθ! θη. Μ|ΣὺΌ τλ6}1 Ποὺ τἱχὰ τηϑη ἄθη ὅ ΘΥβθη 4685 
Ῥγογηθίπθαβ α16 ὅ δυβίθῃ δϑβθ (δ. [ο θῃίβρυθοιθη [8586Π. 

θ42 Μαᾶ. (τπϊῦ ἀθῃ πηθὶδίθη Ηδηάβομν.) ὀδύρομαι. ἀδθοὶ γρο. 
αἰσχύνομαι. ΜΙ ὕπτηοομῦ γϑυβομηηϑηῦ τπᾶη ἈΠ σΘπιθίη ἀ16 σαΐθ ΠΘΌοΥ- 
ἸἸθίθυμ σ᾽ τι. πἰτησταΐ θἷπθ ΟΠ] θοα Οὐνγθοῦαν δε δα: ἀθ μη οὐνγᾶβ 
δπάοΥοβ ἰδ αἰσχύνομαι πἰομῦ. ὙΊΘΒΘ]οΥ ὀρένομαι. 

057 ὙΥ61] χίϑυὺ νυκτίφοιτα φάσματα (πο ϑορ!. ΕἸ]. 602} νου. 
ΟΥΤ τὲ χρήνην Οὐδηΐευ (νρ]. 8080]. Α καὶ πρὸς τὴν “έρνην 

τὴν πηγήν) [ὔν λέρνης ἄκρην τε. ΒΙ]οπῆ6]4 ἀκτήν τε “έρνης, Βοἰδρ' 
ἃ. ΗθυΠ8η) “έρνης τ᾿ ἐς ἀκτήν. ὙΥΔΕΥΒΟΠΘΙΠΠ1Οἢ γογάαπκῦ τηᾶπ 
416 Ἰμοβατὺ ἄκρην ἀδὺ {6 θυ βου κρήνην ἅθοι νᾶμα (“Μ“έρνης τε 
νᾶμα) γ91. ἔγστη. 399 ναρᾶς τε Ζίρκης, Ἐπαν. ῬΏοΘπ. 126 Ζερναῖα 
νάματα. 
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080 Ῥοξβοῃ αἰφνίδιος αὐτὸν μόρος. (ἰαἰδίοτα (χὰ ἩδρἢδΘ5 
Ῥ. 242) ἐξαίφνης μόρος, Ἡδττηδηπ αἰφνίδια, ὙΊΘΒΘΙον αἰφνηδίς (το 
Ηθυτηϑπη8 ΑΠπ1.). 

θ86 Κορομὶγ (8. 409) ἔχϑιστον (ν5]. Π. 9, 3512): ἔχϑιστι 
γγΐγθ δὴ Ρ]αῦζθ, Ὑ6ΠῈ 16 1009 ΒΘ ΒΡΥΟΟΠΘῺ τ γαθ. 

688 Ε΄, Μρα. οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὐχόμην: ηὔχουν ΞΟΠΟ]. τ. τη 6 ἢγ8 
Η. --- Ηουπδηπ οὐπώποτ᾽ οὐπώποτ᾽ Ὧ80]} οἰ πίσθα Ἧς: Ῥιπαονῇ μὲ 
θη Τοχὺ ἐν 1Δοκθημαῖ: οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ἐν ἈΠ Σ ἔμο 
ὧδε παραξένους μολεῖσϑαι λόγους εἰς ἀκοὼν ἐμάν, Βομότηδημ οὔπο 
οὐπώποτ᾽, Ηδϊτηβοοίῃ Κα. 5υπᾷ. 5. 221 ηὐχόμαν τοιούσδε σκυϑρο. 
μολεῖσϑαι. Ι6μ ΠΡ οὔποϑ᾽ «ὧδ᾽ δ οὔποτ᾽ σοβομυιθΌθη. --- Ηθυτηδι 
πήματα; λύματ᾽ ἀμφάκει σὺν κέντρῳ, Μθίποκθ 7. Ὁ ΑἸ, 1844 Ὁ. 1 
ψήχειν (νοὶ. 5100. ἢ. 38, ὅ8. ὥσπερ ὃ ἰὸς σίδηρον, οὕτως. ὁ φϑόν 
τὴν ἔχουσαν ψυχὴν ἜΣ ῬΙπᾶου δείματ᾽ ἐμὰν ἀμφάκει κέντι 
ψήξειν ψυχάν; αἴθ ΑΘπᾶθυιηρ σοπ ὟΥ 611, τυ ]ομοΥ ψύχειν ταῖῦ Ἐππ 
101 σογθοιύου σὺ Παὺ, Θβομοίης 415. 416. ΔΘ δ βίθ. 

706 Ἡαυίπμηρ ϑυμῷ ἔμωμβαλ᾽. 
τῸ8 Ἡρυηδηῃ τρέψασα ΠΟ. οἰπίσθη Η. 
112 [. Ῥῖθ Ἡδπαβομυ θα παρθι ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γύποδας : Τὺ 

πΘΌτι5 πόδας. Ε]ΠΊΒ]6Υ γ᾽ ὑπὸ, Ηδυίαμπρ ἀλλὰ λισσάσιν πόδα. Ηε 
τηδηη ἀλλὰ γυζ᾽ ἁλιστόνοις. Ὅϊ6 ὮΡΟΥ γυῖα σοβοιτγίθθθπθ ΕἸ ΕἸ στ 
πόδας (ΗΠ 65γοῃ. γυΐζα, μέλη, χεῖρές τε καὶ πόδες) ᾿ιδὺ ἄε5 Ὑνοτὺ Γ 
πόδας σοβομθθη, ὙΟΥη τη8η ἄθη Νϑίηθη οἷἰπθα ὕΟΙΚα5 ἰαπᾶ (Γ 
παιδὲς. Οδρϊ46πη). --- Ἀθίπδιο (ῬΈ110]. ΧΧ 718) πἰπητηὺ χυίβομι 
πελάξειν τὰ. ἀλλ᾽ οἷπθ Τιΐϊοκθ δὰ (οὐ γὰρ προσήγοροι ξένοις πέλουσιν 
905. Μογον (5. 160) ΜΠ] πδοὴ 715. αἴθ εγβθ 729---81 οἰπβθίζε: 
δἴπθ Τιἴϊοκθ πὸ 718 βαομῦ Β. ΕῸ88 (5. 24) σὰ ουνγθίβθῃ. ὃ. ΟΌβ 

717 Ἠρυμδηη Ὠϊτητηῦ δ αταμα ἀου οΌθη Δησθί ἢγίθη ϑἰ6}}: 
ἄθη Αὐδ[84}1 οἰπθβ δἴββθβ 8δῃ: σμερδνοῖς Δράξην τύθηξοι βουχ' 
μενον. Υρ]. ἀαρθοθῃ ὙΥ 6118 Απτὴ. Ἐοθουῦ. Παὺ ἥξεις ὃ ̓ ᾿Ἄραξην. 
Πδιβὶρ Μ11 717---28 πδοὴ 791 νρυβθίζθῃ. 

192 Α΄. Νδμποῖ λόγος πολύς. 
τϑὅ ἘΠΒ]6Υ ᾿“Ζσίδ᾽ [ἅν ᾿Ζσιάδ᾽. 
138 Ἡρϊμηβοθίῃ ὙγΙθάθυη. 5. 97 ἐπέσκηψεν (ν5]. Ῥουβ. 10 

δ14, 140): ἐπέρριψεν Ἰδὲ ΟΠ αὐ Υ 5015 Π 6... 
141 ζΖι μηδέπω ᾽ν νρ]. ἀρ. 1200, νγο Επρον ἀλλόϑρῳ ᾽ν δἴηε 

αἰοσὺ πμαῦ (ΑΒγθη5. 46 οὐ881 δὖὺ ϑρῇδου. Ρ. 24 Ῥδαυγο ]ς α16 Αρμέγε 
465 ε Ὀδὶ ἐν τὰ. γϑυϊδπρὺ μηδέπω προοιμίοις). ὙΝΊΘΒΟΙ6. μηδ᾽ ἐπι 
ἐν φροιμίοις. 

100 Μϑεά. ὄντων τῶνδε μαϑεῖν σοι (ν σον ἴῃ Ἰἰδαγ) πάρ 
Ταγμθθι5. τῶνδέ σοι μαϑεῖν πάρα. ϑομιθχ γοϑυτααὐμοὺ τῶνδέ « 
γηϑεῖν πάρα. ὙΥ ΕἸ] τῶνδ᾽ ἰανϑῆναι πάρα. 16 ΝΥ 185 δ 516. 
ἰϑὺ δ8 ἄθυ {0 θυβου Ὁ νοι τῶνδε ΡΖ] οἰΐθη, πὰ ΕΟΪσΘ ἄθτοη ἃ 
γογανθπσίθ σοὶ πϑομπον ογρεηχὺ πουᾶθη πηιιββίθ ἀπα σοπ γεγηϑέν 
(οὔ ον γεϊαθιζεαε γ9]. ΟΠο. 172 γαϑούσῃ) ΠῸΤ γαϑέν ἀτὶσ ὈΠ1ΘΌ. 

101 ἢ. Μοΐποῖκο σκῆπτρα δὲ στερήσεται οὔον δ᾽ ἀποσυλήσεται. : 
Ζι πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ γα]. Μ. Ἡδαρ ἃ. Ο. 8. 8. -- Τα τ]ρ' κενεύφρα 
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106 Βτγυποῖκ ϑεμιτὸν ἐν δητόν. 
110 Απάριθ Ἡ. μαῦεῃ πρὶν [ἀν πλὴν τ. λυϑὼῶ [ἅν λυϑείς: 

ΠΙπάονῖ πλὴν ἐὰν ἐγὼ ᾽κ δεσμῶν λυϑῶ, Ηρ πλὴν ἐγὼ αὐτὸς 
Ἷ ἐκ δεσμῶν λυϑείς. ὙΥΊΘΒ616ν ἄ ν᾽ (4. 1. ἀναλυϑείς) [ὰν ὧν. 

110 ΒΙοιηῆοὶα μή τι, Ηθυιηδπη σαυτῆς γ᾽. Παπη πιἰϊϑϑίθ 68 
καὶ μὴ σεαυτῆς γ᾽ Πθ͵58θπη. ΜρΊ]. σχιι 248. 

780 Ὑοαον ἀδυῇ τμδη εἰ πόνων ΘΟΥΥΙΘΊΘΥΘΩ ΠΟΘΙ σοϑίαυςοῦ γὰρ 
 ἄθῃ ϑεΐζ ἢ πόνων -- - ἐμέ ὉπαΡΠδησΊρ᾽ σὰ τ Δ Π6Η. 

182 ἴ, Τοθον ἀϊθ Αϑμάουαηρ τούτοιν γ6]. τηθίπθ ϑὐπάϊομ 5. 40, 
Ἡδιταβοθίῃ Κα. 50. 2417 ἀτιμάσῃς μ᾽ ἔπους. 
704 Ἠριμδηη Φορκυνίδες [ἂν αἵ Φορκίδες, ΘΌθπβο 797 οὔτε 
γύκτερος. --- ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ χυχνόφορκοι π80}} ἩΘΒγοι. φορχόν᾽ λευκόν, 
πολιόν. δυσόν τι. Ἔστι. Βδοοι. 1302 πολιόχρως κύκνος (οὔθ κυκνο- 
κύόρυφοι. κυκνόκορσοι). 

801 ἘΕἸΙΒΙοΥ τοιοῦτον ἕν σοι, ΒΙ]ομ 614 τοιόνδε μέν σοι: γο]. 
ἀασθσθη ΥὟ. ουτᾶθ θριρυ. ρ. 80. -- ὕπηΐί ᾿ἰδῦ Ῥα]θγ 5 θυμπι- 
[πππρ' φροίμιον (ἰὴ φρούριον). 

805 Ῥιπᾶουῖ ἀκλαγγεῖς. 
806 ἢ, Ὑγ1Θ561ον Πλουτωνόσπορον. --- ΒΕ] ΠΉ5]6Υ γῆς. ΒΟΥΡΚ, γγ8]- 

Θμον ΤΑ ΠΥ. [ἀν ῬΏ110]. 81, 409 ἄθοι: 16 παντοτρόφος λίμνη Ππαπαο]ύ, 
Κελαινῶν. ὙΥΊΘ5616᾽ κελαινόφυλον. 

8171 ΠῬιπαοτῇ ἐπανδίπλαξε. ΝΟ]. Οἱ. Κν. ΜΆΠΥ α6 ρ6ἅ. 50]. Ρ. 15. 
822 Ἠδεπδηη Πδ]Ὁ Δ} ἣν πρὶν ἠτούμεσθϑα [{ τιδο] ἢ, τνὰβ 

Κορομὶγ (5. 405) οπιρῆθμ]. 
829 Ῥουβοι γαάπεδα, ν]Ἱθ]] θην τἱοηθσ. ὍΩ]. Ῥιπαοτ Ἰδχ. 

Αββοι. απίοι γάπεδον. Μοίποκθ λάπεδα. 
89 Τυγπθῦιβ ἔσεσϑ᾽ εἰ, ΠΙπαοΥ “Πϊο σϑυβαβ ϑαῦ ἀ 6] πτι5 

οϑὺ δῦ οχ ἀποθαβ γϑυβιθιι5 ἀοίθουβ οοπἤαίαβ᾽. [9855 πὰ 16 Υογίθ 
μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι 415. ΟἸ]οΒ5θπι σὰ {Π]ρθη πᾶ, Ππαρθη Ηαγίπηρ (ἡ δὴ 
μαάκαιρ᾽ εἶ). Ἡοίμηβοθίῃ ὙΥΊβάθυη. 5. 177 (κλύουσαν εἴ τι), ὙΥ͂ 61] (εἰ 
τὴν τάλαιναν) φΌΒΘΠΒπ. [6061 ἄθῃ (ἰθἀδηκθη 8. ΟΌΘΗ. 

898 61] πἰτπημὴῦ Π80} αΙΘβθη ΝΘ ΥΒ6. 61Π6 1 ἴϊοῖο ὅπ. Ποὺ 66- 
ἀδηϊζο “ἄοπθο δ π8πο ΟΥΌΙΒ ΘΧ(Υ ΙΔ) ΤΡΘΠῚ ὙΘΗ1185᾽ ᾿Ιθσὺ Ἰ1ὴ 
ΡΥδ68. χειμάξει. 

839. ὙΥΔΒ ΞΟ ΘΙ Β]1Οἢ ἰδοὺ μέλλονθ᾽ ὃ πόντιος μυχός 2ιι ΞΟΠ ΤΘΙΌΘΗ. 
848 ἢ, Μαάγὶο (Δαν. οὐδ. ν. 192) τέϑησ᾽ ἐγκύμονα. Ὀϊπάονΐ 

δΠρσὺ τηϊῦ ἘΠΙΉΒ]6Ὺ 849, Δ6Υ 8 αἷθ 5'16110. θ΄ πθ5. δου σοϑύγθίθῃ 86]. 
Ἡρυτηδημ πἰτηπιῦ Π80Π] ἀΘΠ15610 61. οἰπθ Γι ἴοκο δ (παύσας τε μόχϑων 
τῶνδε φιτύει γόνον Ὡ80}} ΞὍΡΡ]. 512); Ἡρπηβοθίῃ ὙΥΙΘάθυη. 5. 459 
βούχὺ φιτύει γόνον 8 416 [6116 465. 415. ΘἹοόββαπὶ θοἰγαοη θύῃ. καὲ 
ϑιγὼν μόνον (α. 50ῃγοῖὺ ἐπαφῶν τ᾽}; ὙΥΊΘΒΘ616. γέννημ᾽ ἁφῶν Τἰν 
γεννημάτων (Ηοἰτηβορίῃ Ὠἰοίν φιτυμάτων) : Ἰαιίον πππιδίμῖσθ Αθηᾶ6- 
ΥΠΠσΘΙ. --- (Τὰ ἦθ᾽ Οὔθη δηροίσίθῃ 5.6116 ϑαρρ]. ὅ70. παῦθ Ἰθἢ 
δίῳ Τὰν ἀα5. ἀθου]]θέοσίθ βίᾳ σθβοῃν 6061). 

88 Μδϑα. τηῖὖ ἄθη τηρἰϑίθη Η. ϑηρεύσοντες. νγὰβ. ὟΥ 61] ταῦ ἄθυ 
Βοιπουκαπρ νου μοιαϊσί, 4885 ϑηρᾶν τ. ϑηρεύειν δέξοηΒθ Ὀθὶ ΑΘΒΟΠΎ]τ5 
ὅΘΥ]ΆσΘηι, οὐ γΘΙμ θη Ὀθάθιίθ. Ὀϊπάου ϑηρεύοντες 18 οἰπίσθη Η. 
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θυ ΠΙομέου σᾶγαθ ϑηράσοντες σΘΒΟΒΓΙΘΌΘΗ ΠΘΌΘΠ, ὙΠ ΘΓ πἰοὶ 
4δ5. Ῥυδββ. μϑνίθ βϑύζθῃ συ ]16π (πο. 498 παὶ ΠΙπάονε ὅϑ᾽ ἡρέϑι 
Θιηθ πα ]οτῦ). ΥΩ]. Βερύ. 400 μαντεύεται γοῃ οὐβίθυ, μαντεύσεται γι 
ΦΥΥΘΙΓΟΥ Ἡδπᾶ. 

859 ἢ. σωμάτων Κδηπ Πὰν δαΐ 416 Φυπρέγϑαθῃ, πιοῃὺ δὰ ἃ 
Τάμρ]Π ρα ὈθΖοσθῃ γοσάθη. ΗΘΥΤΠΔΠΠ ΠΪμητηῦ ΖΥΒΟΠΘη δέξεται ᾿ 
ϑηλυχτόνῳ οἷπθ Τιοκθ ἃη. Απᾶβυθ 16860ῃ δαμέντα (γΥ18 οἴπθ σΘΥΙης 
Ἠδϑπηάβομγ. μα0) οὔθ δαμέντας. ΘΓ ΒΘΆΪΟΥ βομϑὶπὺ ἴῃ δέξεται 
Πεσθη: Ηδτίαπρ κλάγξεται. ϑοπδτηδημ ῬΉ1]10]. ΧΎΤΙ 228 δ᾽ ἐνέξετι 
οὖν͵ ἄγει δαμέντων, Ὑ. Ἠοβηηδηη 9880}. ἔ. ῬΗ. 88ὅ, 6889 δεύεται .᾿ 
ρει δαμάρτων. ΤΥ Μϑδηρθὶ ἀδὺ σοϊδυαῆσοθηῃ Οἶδα βομοὶπὶ ΑΠ]8: 
Θθύθβθη Ζὰ 561}, ἀ855 δ᾽ αἰἱμάξεται ἴῃ δὲ δέξεται ἀθοΥρὶπρ (πᾶς 
ΜευκΚο] 5. ΔΡοΟρυ Ραμα Ὀ᾽οίοὺ ἀογ Μοᾶ. δέ, δέξεται ἃ. 1. δ΄. δέξεται. 

870 Ἡρηηδηπ τη ϑοηςς δὲ Γὰν δεῖ. 16 ϑΘοΠΟ θη, τγ6]ο} 
ἨρΥτηδηη Ζὰν Βοβίδθραηρ δηλ νγὺ, σθῃῦγθη χὰ 8Τὅ. ᾿ 

812 )ὰ ΤὩΘΕΥΘΙΘ ἃπᾶθγθ Ἡδηαβο θα ἴῃ ἀν ϑ θ!]απρ νοῦ 
ἐκ τῶνδε 5ουδηκοη (τῶνδ᾽ ἐκ πόνων ἐμέ, ἐκ πόνων τῶνδέ με, 
πόνων τῶν ἐμέ, πόνων τῶν ἐμέ). 50 5ομεῖπὺ ἀ16 Τιϑβατὺ 468 Μβι 
κλεινοῖς οἷπθ ψουθΙπάσηρ γορ κλεινὸς ἀπᾶ ἶνες (ενος ἀπᾶ εἐνις). ἐ 
τῶνδε ΔΌΘΥ πϑομύγβ σ] ὁπ Εγρεησαπρ σὰ βίη (τόξοισι κλεινὸς ἶνι 
ὃς πόνων ἐμέ). ὙΜρ]. ΡΒ1Ο]. ΧΧΧῚ 5. 127. ' 

8714 ἔ. Ἡδγδηη 85 απο]. Τιτανὶς ϑεῶν, ΗδΙπηβορίμ Τιτανὶ 
ϑεός. --- Ἐϊηῖσο Ἠδπάβομν. μαῦθῃ χρόνου ἐὰν λόγου (νρ]. Ῥογβ. 713 

884 Εν αἀ16 ΕΥΠδγαηρ γρ]. ΥΥ. ϑύυα!θη 5. 8, 
894 ὙΥΩΙ], τ ]ομον 887 ἦν ὈδΙρῈμ8}}, μήποτέ τοί μ᾽. 
8985 ΠῚ6 ΕγΕΙδγαηρ σὸρ Ποβάθυ]οὶη (χὰ ϑορῃ. Ὁ. Ο. δ6ὲ 

ὙἹΥΡΊ 85. τη Υὐδ] πη ΟΠ Ια αἀθύγθοίδηβ ΖΌΣ  ΟἸςυσθιβοπα οἹθύ Ηρ] 
τη8 πη) 616 ΕΥκΚΊδγαπσ ὙἱγρΊ 88. ΠῸΠ ΔΙΉ8Π5 8]1ΟΌΪ]Π15 ΤΠΔΥΙΌΙ 1. 6. ΘΣ 
ῬΘΥΒ. ΘΟΠΠΌΙΙ. 

901 Ε΄. ἘΠ]ΠΊΒΙ6Υ τ. Ἡθυγτηδηῃ ἡγ 0 ]16Π ΔΗ ἸΒ ΓΟ ΡΠΒΟ 6 ΒΘΒΘΡΟΠΒ10Ὸ 
πϑυβίβι!θη. Ἠθυμηϑηπ ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅτε (ὅτε [ἂν ὅτε Ῥααν) μὲν ἑμαλὸ 
ὃ γάμος. ἄφοβος, οὐδὲ δέδια. ϑομδιηδππ θοἰγδομίθὺ τηϊὺ Βιθομύ ὁ 
δέδια 415. ΟἸοββθη γοὸμ ἄφοβος τι. νϑυααὐποὺ ἐμοὶ δὲ τίμιος ὁμαλὸ 
γάμος. ὨΙπαοΙ ἐμοὶ δ᾽ ἔτι μὲν ὁμαλὸς ἄγαμος ὁ βίος ἐν πατρὸ 
δόμοις. ὙΥ 611 ἐμοὶ δ᾽ εἴη μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος ἄφοβος, εὔδιος. 1ς 
μδὺθ δοτιμενομαλὸς ἴπ δὲ τιόμενος ὁμαλὸς σοϑηπαονί. --- πὰ ἘΌΙΘΘΗ 
θη Ἰαββθη ΝΙαβργανθ τ. ΒΙομῆο]α ϑεῶν. ϑομῦίς ἃ. ὈΙπαοτΕ ἔρω 
(κρεισσόνων ἐμοὺ ϑεῶν ἄφυκτον) νερ. -- ΠΙπᾶου ἀπολέμιστος τ 
γενοίμαν" Διὸς. --- ὙΥ 611 ΠΒαῦ πῖὺ Μοίποκθ (ΡΏ110]. ΧΤΧ 232, συγ 
ΘΘΠΟΠΉ6η 604, 5. 1604) τί ἂν γενοίμαν σΘΒομγθ ρθη. ΠοῚ Ηϊδύα 
τί ἂν Κοτηγηῦ πὰ ἄθν Κοιηδάϊθ σὰ (061 ΑΘβομυ 8 Ὁ]055 τέ οὖν). ἢ 

907 , ἄδεροη αὐϑάδη φρονῶν τ. τοῖον νῖθ δῆᾶθυθ Η. Ὀ]θίβὶ 
μεὺ Ἠρυτδπη τἱῦ Πθομὺ 416 Τμοβαγὺ ἀὯ65 Μρᾶ. [δϑύρβα θη. 

917 Ῥοβοῃ τινάσσων χειρὶ πυρπνόον βέλος. ὙΥ͂ΕΙΪ τινάσσω" 
πυρπνίον χεροῖν βέλος. ὃ. ΟὈ6Π. 

9238 ΒΙομιβο]ὰ βροντάς. ΘΙ] ὑπερφέροντα. 
950. Τ,. Βομιηϊαῦ τῶνδε πρὸς κακῶν. 

ε 
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942 Νδυοκ Βυ]]οίη ἀθ Ἰ᾿Αὐδα, ἀθ ϑύ.-όνουβΌ. 1868 5. 8ὅ 
τὸν Ζ]ιὸς λάτριν. 

9465 ἘΝῚ πορόντα Ὠαὺ 65 ΥἹθ]]ο1οὺ προδόντα (38) “ΘΠ θἰ58θῃ. 
948 Ὅδ ον Μεᾶ. πρὸς . .. τ᾽ (ἀΔ .Υ ὧν γ0 ΘΠ Ὶ πάθῃ 

Ἡδηα) Ὀϊοθί, 80 βομϑὶπὺ 416 νϑυτηαύπαμπρ ὈΙΠαΟΥ ΓΒ, ὙγΘΙΟΠ ΘΙ π8Ο ἢ 
9960 πρὸς οὗ τ᾽ 5οηγοιύ, ἃτπη Ῥ]αζθ χὰ βθίῃ. [πῃ ρ]θιομθυ ὙΥ 6ἰβ9 
ἕαϑϑὺ Ἡθυτημδπη ὅ85 ἴῃ θη ἃπαθθη Ηδηβοῃυ θη βίθῃθηἂθ πρὸς 
ὧν τ᾽ δῖ. ΑἸ]Θη 68 ᾿δδϑὺ 510} θ61 50] ομοῚ Αὐδδββαπρ 488 ὑθπιρῈ8 
γο ἐκπίπτει τπἱομὺ οὐκ] θη. Τάγασα παὺ ΕἸΠ]ΤΉΒΙΘΥ͂ τηϊῦ Πθομὺ πρὸς 
ὧν (οΠπθ τὲ) νϑυϊδηρί. ΥΩ]. ζὰ 2348. -- Ἐΐτ ἐκπίπτει μὰ 06 Ἰοὴ 
ἐγ μοΥ ἐχπέπτοι σγϑυταπμοῦ. 

90 Μοά. καϑώρισας, ε γοη ἄθτ ρ]θίομθη ΗἨδπᾶ ἴῃ ὁ γϑυνγδη- 
4610: Ἠθυτηδηη κατούρισας, γγὰ8 ΒΙΘΥ πΙομὺ σϑοϊριθῦ 150. ΠῚ6 Ἐπάϊπηρ 
οσας Κῦπηϊθ νυ] 6] π] 61 δα καϑήρμοσας, 416568 δ}! καϑήρμασας Ὀτίπροι, 
δ δοἢ βοπβϑὺ καϑηρμόσϑαι ἀπὰ χκαϑηρμάσϑαι γΘΥ ΘΟ 5610 νγογάθῃ. 
Ζὰᾳ καϑήρμασας (᾿ πΒαϑδὺ ἴοι θδυσϑίδμγθη᾿) υρ]. Ηθβγοι. ἑρμάξει" 
στηρίζει. ἥρμασεν: ὠχύρωσεν, Αρ. 1006 ἔπαισεν ἄφαντον ἕρμα. 

9608---Θ70 51πᾶὰ ἴῃ θη Ἡ. ποοῇ ἄθιη Ῥγοιηθίμπθαβ σορθῦθη. 16 
τἱοβέσο Οτάππηρ μαὺ σαντα Πουροβίθ]. Ὀπαογῖ, ὑθ] Π Ὺ ἀϊ6 
ΒδΠ ἀβο Π1οηΠ6 Οταπαπηρ ὈΘΙΘΠδ]0, νν1}} 970 τοἱῦ ΚΊΘΗ] βὑγθι μη. 
0. ΒΙΌΌΘΟΚ μϑ]ὺ 968---970 ΓΙ ἀπθομύ. Μ|ὺ Πθομύ παί Κβοκ “98810. 
ἕ ῬΏ1]Ο]. 81, 840 νοῦ 910 οἷπθ 1Τιἴοκθ Ηρ ΠΟΥ ΠΊΘΗ. 

914 ὙΑ]ΟΚοπδου (σα ᾿πν. ῬΊοΘπ. 032) 818 Θ΄ πθυ σϑυηρθσθη Η. 
συμφορᾶς (ν5]. ὅορὶι. Ο. πὶ. 0645, ΤΠπο. ΥῚ 28). θαι Παύϊν οὐκ γ᾽ 
Ἡρυτπδππ ῬΙΟΡΙΘΙ οᾶϑι8 ὑποβ᾽ ἃ. τϑομύξογσὺ ὟΥ 811 ταϊῦ ΟΠ. 81. 

980 Εὔν Προμ. ὦμοι. Ἕρμ. τόδε Ζεὺς Πδραπ ΤιΔομτηϑημ (ἀθ 
σον. βγϑύ. Ρ. 124), Μείπεϊςθ, ἢ. βομπϑίαθι Προμ. ὦμοι. Ἕρμ. ὦμοι; 
τύδε Ζεὺς ΘΟΥΥΙΡΊΘΥὐ, Ὑ7 61} δἷμθ ΑΠΌ] 06 Ὅ61 ΑΘΒΟΠΎ]Β. ΠῸΪ ΠΪΘΙ γου- 

Κοτητηῦ. Νὰ ἰϑῦ ὦμοι, τόδε σὰ 5οβγθῖθθη. ΨΩ]. ὟΥ. ϑίιάϊθη 5. 46. 
16 που κοτηση!οηθ ΑὐῇἝδββαπρ νορ τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ ἐπίσταται 
(Βοίμβ : Τονϑῖῃ 1ὰ γοθδθυ]θηη πΟΒ886. δίαιθ αὖ 60 πϑραὺ, αὖ ααἱ πυη- 
αυδτη ἀο]θαῦ, 864 ρϑυρθύπα ἔγιδύαν [8]1οἱ θα 6) θαὐβρυιοηῦ ἄθηα Ζα- 
ΒΘΙΏΥ ΘΗ ἤδη ρ6. ΠΙΟΒὐ. 

980 Ηογππᾶπη ὥστε παῖδά με(νρ]. Ἠθἰτηβοοϑίῃ Τηαῖν. ΤΠΠ6 061]. 5.15). 
1001 Κρ]. Νδιοκθηδον χὰ Επτ, ΗΠρρΡ. 805, Ἐ]ΙΙΒ]ΘΥ Ζὰ βορΗ. 

Ο. Β. 446, Μ. Ἡδυρύ ἃ. Ο. 3. 6. 

1009 ἢ. ΝδΟΒ οἴπον Βϑιπμθυκαηρ νοη ΚΑ γίφα!α, μαθ6. ἰοὰ βἰαὺὺ ἀροὺ 
ἔράμονθη Αθπάογαηρ λεάξει (γ9}. ἨΘΕΥΟΙ. λιαζόμενοι" σκιρτῶντες) 85 
ὈΤΒΡΥ ΠΡ] ΟΠ βιάξει τυϊθου οἰπρσοβούχί. ΑὐῸὴ ἀϊθ Αθμάθυαμρ γοη 
Ἡφιπαβοθίι (1πᾶϊν. Π6061]. 5. 86) δάκνων [ἀν δακὼν (π8ο}} 5680]. Α) 
Ἰᾶβϑὺ αἴθ οὔθ δηρϑίμ γί 5..6116 Εν. Ἡΐρρ. 1293 18 ἀπηδίμὶρ δὲ" 
ΒΟΠΘΙπθη. (ὈΘηθη (γ9]. ζὰ 100) “11 σφαδᾷξζεις [ν λιάξει 5οῃγθῖθθη. 

1019. ὅδθρθῃ 16. σθυγο μι] 10} δι ΘΟ πηθ πη ΔΘΠαΘΥ Πρ νη 
ΘύΔΒ]ΘΥ.. μεῖον πίτηγη Ηδ]τα (Ἰθοϊύ. Αθβοι. ρ. 9) ἀδβ ἀρθυ]θίοσυίο 
μεῖζον ἴῃ ϑομαΐζ. ΜῈ]. δο. ϑομδιηδηη Μαμίϊββα ἃπ. οραβο. ΠῚ 
Ρ. δ1. 5. υυῦγαθ ἀδῃῆηῃ μηδενὸς μεῖον ΟὝ67 Υἱθ] 6} γ μεῖον ἢ μηδὲν 
ἘΘΊΒΒΘΗ. 

ἈΈΒΟΗΥσΒ, Ῥχοχηθίῃθαβ. 10 
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1011 ἔ. Α. Νάυοκ πέμφιγι βροντῆς. . πατὴρ ἀράξει τήνδε α. 
1028 διασπαράξει σώματος. 

1021 Ἐεϊβὶρ' δ᾽ ἔτι, Ἠθυϊηδηπ δέ σοι. 
1022 ἔ. Βγύμοῖκ, Ὀϊπάονῇ τηϊῦ ΘΙΠΘΥ ΘΘΥΙΏΡΘΥΘη Η. ἀετός: νρ]. ἢ 

ΥΥ. οὐτᾶθ ΘΡΙΡΥΤ. Ρ. 88. -- Ἠθἰπηβοθίῃ γΙθάο. 5. 480 σώματος 
μελάνδρυον. ΥΥ̓́61] σώματος κύτος μέγα. ᾿ 

10381 Μαά. εἰρεμμένος (εἰ γοπ οὐβίθυ Ηδηᾷ 88 θίπθιη δ πάθυθπι 
Βυομβίδθθη φϑιηδο !). ον ΒΏ]16 Β΄ ὙγΓα 8115 ὉΠ άΘΥΘΗ Η. εἰρημένος 
δα σθποτηηθη. Ἡδυαπρ' ἐτήτυμος, ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ ἐρρωμένος. ἸοΟῊ Πᾶ6 
(μον εἱμαρμένος, 1602) ὀρϑούμενος (" 510} θυ Δ Βγπμ οἰ θα, 5ῖοῃ θ6- 
βίδυροπα ̓) σΘΒΟΒΥΊΘΌΘη. π80ῃ Ηογοᾶ. ὙΠ 10. 

1034 ἢ, Ἠθἰπηβοθῖ Κυ. 5ίυα. 5. 247 φρόντιξε μὴ δυσβουλίαν 
φρονήσεως ἀμείνον᾽ ἡγήσῃ ποτέ. ὙΥ61] πίτητηῦ χυγίβομθη ἡγήσῃ υπᾶ 
σζοτε 66 ΓιἼΟΘ 8η, 0611} ποτέ Κϑίπθη ϑῖππ Β806. 8. οὔβϑῃ. 

1057 Ε΄. Βομαϊ Ὀθδυγδομίθι α16 γοτίθ ἄνωγε... πιϑοῦ 815 Τηΐοτ- 
ΡοΪδίϊομ τ. Ηθυτηϑηῃ 16 ΒΟΥΉΠπαγαν ἀτ. 110. ΠΠ 2 5. 2115 5ἰπᾶ σο- 
ποὶσὺ ῬοΙζαβυτησηθη. ΥΩ]. ἀδσθρθη ΟΌΘΠ χὰ 190. 

1040 1)8855 16 [ο]σθπάθῃ ηδρ ϑυιβομθη ϑυβίθιηθ ἴπ δι ποί]- 
ΒΟΠΘΥ οῖβθ 10 θῃίβρυθομθῃ, πδὺ Ἡρυηδπῃ ΕΠ. ἃ. τηθίσ. Ρ. 784 
Ῥϑιηθυκῦ. 

1048 δ Βομάϊ, κῦμα δὲ πόντον. 6556: ᾿δδβὺ ΥΥ 681] ἴπὶ [Ὁ] σθπ- 
ἄρῃ Ἄουβθ τ΄ πϑοῃ οὐρανίων πο. 

1052 Ἠρυτίδπη ᾿ ρυϑοϑίθγθηαδ νἹἀ θῦσαι ἀρτα ΑΘΒομ γ] αγ δα ]  ΪΟΥ 
ξογιαδ στερεαῖς. αὑἃ γοΥβα αἀαοαπθ 174 π8ὰ85 6ϑ8.᾽. 

1066 Βὰν μὴ παραπαίειν Ἠδ06 Ἰοῃ μὴ οὐ παραπαίειν ἐᾷν ποίμῖρ 
δυδϑοῃ οί. 5. οὔϑὴ ἀ16 Ββίβριθ]θ υαπμᾶ Θ27., 187, το δοῃ οὐ ἴπῃ 
Μρα. υὐβρυ ηΡΊ 0 ἢ γΘβ 56] Δ 5561 Ὑ787. 

1067 Ῥουβοη εἶ μηδ᾽ ἀτυχῶν τι, ὙΥ Θ]]ΔιοΥ εἰ τῇδε τύχῃ τί χ.. 
Ῥιπμάουῇ ἡ τοῦδε τύχη; τί χαλᾷ, Ηθιιδπα εἶ Ἂ οὐδ᾽ εὐχῇ τι χ., 
 ΡΕΠΕ ἘΝ ὙγΊΘαου}. 5. 210 εἰ δ᾽ εὖ τὰ τύχῃ, τί χ. 

1008 Βοίμθ τοὺς γὰρ προδότας. 
1081 ἨἩδυύαπρ οἹδαθύ, ἀ8855 πδοὴ σεσαάλευται φυγϑὶ Απαρϑβὑθ 

ϑαβσθία 6 5ΘΙΘΠ, ἐπ χὰ 1090. 16 ιροάϊθ θα βρυιοηῦ ἄθὺ Τοίγα- 
ῬοάϊΘ ψῖθ ϑϑρῦ. 1009. 107, νρ]. νΥοβύρμαὶ, αν. Μ. 2. Αυῇ. 5. 1177, 
Υν. ϑιυαϊθη 5. Τ0. 

1087 Υορθῃ ἀθὺ σοη γ ]θυ θη ΕΌΥΠι ἀπ ἀοΥ ΝΟΥ ΠΡΘΓ Πρ 
ον ταὶ Ό]οσοα Ξ1086 γοὰ ἀντίπνουν «11 ΚΊΘΏ] (Ρ. 79) πάντων ἀπο- 
δεικνύμενα στάσιν ἀντίπνοον 50ῃγοῖ θη, Πιπᾶογ ἀποδεικνύμενα οἷπ- 
ἴδοι ὙΓΘΘΊ 5561 ΟΟΘΥ 815. Ο]οόββθύη ΓΔ θη. ϑηᾶθγυθβ ΥΥ οὐ Ὀθύγδο μέθῃ 
(811 ἀντίπνοον στασιαζόμενα). ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ ἃ. Μοίποκο ἀντιόπνουν 
(γο]. Ηδβγοι. ἀντιόφρων᾽ ἐναντίον φρονῶν ὑπα ἀντιοστατεῖν) ΟὗθΥ 
ἀντιόπουν. 8. ΟὈΒΠ. 

1090 ὕτη αἴθθθ5 ϑγβύθμι ἄθιὴ θα Βρυθομθπάθα. γΟἸ ΠΟΙ ΘῈ 
σἸδῖοι. σὰ τηϑόμθπη, ἔλοὺ Ἡθϑιτπδπη ὦ Θέμις, ὦ Γῆ νοῦ ὦ μητρός οἷπ. 
8. ζὰ 1081. -- Ἔϊιθ ΔΌνγθομθπάθ Εν κΙἄγαπρ σἱδὺ ΚΟ 8}. ἔν, 
ῬΏΠ1]1Ο]. 81, 4856 (πἰομῦ Μαΐου τι. Αϑίμου, βοπϑδτῆ ΟΣ Αϑίμου 8] οὶ ᾿ 
4158. βϑίπου Μαυΐου Τιιβὺ ψψογᾶθ Δηρου θη). 
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2ὰ ἀθη ΒΥαρ6 πίθα 465 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

1. Ἐν χαλχοκέραυνον γογτηυϊποῦ Ἠθιτηᾶπῃ χαλκομάραυγον, 
Βοΐμβ χιλιόκρουνον, ὙΥΊΘΒΘΙΘΙ (οὔβουν. ἴπ ΤΠοοροη. Ηθεϊοα. Ρ. 10) 
εἱλικόκρουνόν τε παρ᾽ Φὀκεανοῦ. ὙΥ 611 χαλκοστέροπον (ν9}]. χαλκοῦ 
στεροπήν 1]. 11, 83): χαλχοκέραυνον Ὀθαθαΐοῦ ἀἜ558681086 ν]8 χαλ- 
κοστέροπον, 5. ΟΌΘΠ. --- ΠΟΌΘΟΚ πάντων τροφόν. 

ΥἹΙ. Ἠδυτηᾶπη ποῦ τὸ, Ἠρὶτηβοθίῃ (46 ᾿πίθυρο]. οοτημη. α]ΐ. Ρ. 
1ΧῚ χλῦϑι [τ τοῦτο: 5. οὈ6ῃ. 

ὙΠ. ἥξεις [ἂν ἥξει δίδη]ου. Μρίπθκθ ἕξει. --- βροτῶν ἰ8ὺ 
νου Ηθυτηδηη εὐρξηί. --- δίκελλ᾽ [ν δικέλλης Ἠο]βίεϊη. 

ΙΧ. ἕρπε τήνδε [ὔγ ἑρπετὴν δὲ, πνοὰς ἵν᾿ [ἂν πνοαῖσνι, ἄφνω 
{ἄν ἄνω Οδδδιθοπαβ ὑπαὶ ΒΘμε]θγ. Αὐββθύάθιη 806 10 στρόμβον [τ 
βούμον σΘΒομυΊΘΌ6η, νγ6 11 βρόμον νγϑάευ ζιι καταιγίζοντα ΠΟΘΙ 415 5Ὁ- 
76 Κὺ ζὰ ἀναρπάσῃ .. πέμφιγι συστρέψας ραβδί. --- ὉΙῚΘ ΥἹΕΙ͂ ΔΈΥΒΘ 
εὐθεῖαν .. ἄφνω 1] Ῥα]ΘΥ ΟὔΘπ ποῖ 791 οἰπβθίζθῃ, ᾿πᾶθη ΟΥ̓ 
192 περῶσαν 80ῃγοιοί. Ἰᾶρθρθη βρυιομῦ 416 Εογίβοίζαμσ ἔστ᾽ ἂν 
ἐξίκῃ. ΟῚ. τὰ 1711. --- 16 χγοὶ ὕϑυβθ ἐξευλαβοῦ.. ἀτμοί {1611 
ΝῦΘκ το Οοπίπρσίοῃ ἄθιη ϑα γγάγδτηδ ᾿“Προμηϑεύς Ζα. 

Χ, ὁ Μβίποκθο σε ἔν σ᾽ ὃ, Οονοὺ σ᾽ οἰκτερεῖ πατήρ. --- ἴ ὑπερ- 
σχὼν ΠΓ ὑποσχὼν Οαβδαθοπυθ. -- 8. σὺ βαλὼν [τ συμβαλὼν 
τη βῖαβ. --- 9. διώσεις Πιθορᾶτατ, διώσει Τοῦτο ἐὰν δῃώσει. 

ο. Μοίτχτδ. 

Ῥδτοδοϑβ. 

Εγβίθ ϑίσορμβ 128 --- 18 τα 144 -- 151, 
᾿ , ----- ὦ -.-οὯρΨ «ὦ -- ὕὖ ---- 

ΞΕ ὑθκ ξ ἐπ Ξ 

ὌΣοταας ΞῈ ΠΟ  ΑΗΝ, ἐπ ΞΕΥΕΤΘΕΝ ἢ 1890, 140 

ΞΕ τ - ον. 185, 151 

Φυοῖδθ ϑίγορῃμθ 189 --- 1606 -- 178 --- 188. 

Ἐν δ: (μδοᾺ 182) 

ΞΘ τον νοι ον, 10, 184 
, 
λύσω ἀχΔ -ὦ , Ὁ δ κὰ σ᾿. 

ΒΕ γϑίθϑ 5 δ 0. 

Ἐγβίβ ϑίγορμῃβ 397 --- 408 -- 406 -- 414. 

ν το δα τ ον ἍΤ 400, 409 
108 
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ς ( ΓΞ 

ἀϑερο θη σ ν  ϑάρο, 405, 414 

Ζποιΐο ϑίγορῃθ 41 -- 419 --Ξ 420 --- 494. 

Ὀυιδίο ϑέγσορμο 498 -- 430 --Ξ 431 --- 485. 

Ἀεὶ ΘΟ ζνος ἐν εέκτο ἡ Ζὴ ο- Ὁ, εξ ΔΈ τῶ ἡ τς 431 

ῳω τ νυ ραν, τ τς ἰῷ 

τ π τ ΚΤΥ Ο ΒΕ ΟΣ Ξτ ΥΠ 435 

ἀποιΐοϑ 5ύδϑι ΠΗ. 

Ἐγβϑίθ Βίγορῃμθ 526 -- ὅ88 --Ξ 58θ --- 544. 

Ἐπο λιν 4. ΡΞ το Ύσε 

, ᾿ 
- - - --- - “ὴ --Ὁἱ -. ... 

᾿ , , 580 0 -- » - -- -- “ “-ὐὩῷὸ ..ὄἕ -- .-τῳ -- Ἕ““. .-“ ᾿ 

ὐπὸ - ρον 
, 

-- Ὁ -ἷ(- “Μ". ... 

ὙΠ ΘΗΝ ἡ ἐπ, ἘΞ ἘΞ κνν ΒΗ οε τ τῶν πολον ἜΞῚ 

ἀνϑιῦθ ϑέσορμο ὅ48 --- δ52 --- 558 --- 560. 

τ ιν πὸ ὼ ππλαλτὴς ἈΞ ἐν Ἐπ Εν 

στ τς πὸ πῶ Ξ ΔΌ ΡΟ τ τον ἘΕῸ 

πων πὶ ἐπὶ πὶ πν 

, 
αὶ - -- »“, -- Ὁ, -- --- 

τα, ἀν ζοο ΞΞ ΟΦ ΤΙΣ λιν  Ξς κότος -Ξ- δὅ80, 558 

᾿ 
ὦ «ὦ ὧὰ ... .ὕ.. . ῳᾧ « ὦ .- ὦ 

Μομποάᾶϊο ἄρυ Το. 

Ῥτοοᾶοβ 500 -- 578. 

ἘΠ 1 Ξε τι τ ες ΎΞΕΙ ΟΥ̓ ΞΕ. 

ἀξ τς τὶ ετι -Ξ 

πὰ ἘΠ ἐπῶν ἘΞ: 

Ὁ 2 ἘΓΕ ὈΘΌ ΞΞῚ τοῦ ἐπε ἐπ Ξε Ξ 

ῳψω «“ ὦ -- Πρ ον τ τ ΤΟΣ ΚΞ Ὸ 510 

ον τ ΚΘ ἘΕΞ ΞΘ ΕΞ ζυ ΞΞῚ 

ΕΟ ΤΣ ἀν Ἐπ ἘῸΝ 

το. τ π τα ΓΞ Ὁ ἘΠῚ ΚΣ ΕΨ) κτὸ 

ῃ 
ἘΞ ΘᾺ ἜΣ, Ἀν ΛΟ κλον ἐπΞν ἐπ 

Βίγορῃθ ὅ14 --- 588 -Ξ 598 -- 600. 

ὌΨ σον τοὸ ἘΦ ἘΞ ἈΦ "Ἐπ γλ-Ξ 
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πο τὸν Ξ ὡ -, 
᾿ ᾿ 

π πραῳ.,, ..... ῳψ  ψῳ ....(ὅὍ΄]ἋἋὦ μ᾿ 

πο τ το ον 

᾿ -- τιν το ἘΞ 

᾿ 580, 600 ΞΟ Ξ ὦ Ξ υὼ --Ὃ ---- ᾽ 
, 
νον, - Ἕν  ς 

, ᾿ 
ωὠο φῶ .“Ἂῳ -ο-. νἩ"Ἥ ἕὦῷὦ πω Ὁ -τ-τ.}ὖ΄ὸῦὸὁῦοῦῦ;ῦ - 

, ποτ τ 

ΞΟ ὐτοο τ -- 

το ΚΟ ἘΣ ΩΝΦΊΉΗΣΞΞΕ 

, , ΕΞ έ τ τρ π τ τπΞ τς 

, πο ο τε 

πο ρος τε ας 

ΟἸουΚοι 687 -- 695. 

Ὀυιϊξο5 δι ΟΠ. 

Βίσορμθ 8871 --- 898 --- 894 -- 900. 

ΒΕ σου ες ὑπλυλ τ-- 

το τ Θ ττ' τ Ἐπὶ ον ΞΞ τ 

ἘΝ, τ νἀ τὴν, ἐδ νῖτῳ, ,- 890, 897 
τος. ἐν ἘΞ ΞΞ ὙΣδτος ἘΞ  ϑ  ο. 

, ᾿ 
- Ὁ -- -- --  ὙὍΠκ .-- Ὁ -ὄἝ-.-. 

τ ἘΙ ΞΞ ΑΘ τ εΞΞ, ΞΕ ΠΝ Οὔ ΞΞΞ 

-᾿ ἘΣ .Ὁ Μνμ«ψ“«ῃ'ῳω ΟΣ Μ υῃ., ῳ »«»ὄ-ὃ 

το πρὸ τ 

"Ὁ ἽΣ "Ἕ --- ω .ὕ..--. »“ -- μὰ -- μ 

, ΝΖ 
“ΜμΜμ ΄ψμ ψῷ ψ ψ ψ ψὴ “μ“ .--ο 

, 
-- μ᾿ ώο  Ὡ “ὦ.. "“ -- -- 

᾿ 
-- -"Ψ; -- ν᾽ -“-. .- -- 

ες τῶ ὐς 



ΝΔΟΝίΤ ἃς 

5ὰ Ὁ. 24. 

ΑἸορθϑίθ Τιϑηψὶ, 1] ταϊΐο 461] Ῥγοιηθίθο αἱ Εβοῃηο. Ῥγορδτηση 468 1 ἴσθι 
Ῥομΐίδῃηο ἴῃ ὥροϊθίο 1877, 

Τιουὶβ Οδτηρ 611, ἐπ6 Ἰπέθπύοη οὗ ΑΘ ΒΟ 8 ἴῃ 1π6 Ῥγοσπθίμθιβ- ΤΥΎΠΪΟΡῪ 
Ασδάρθιην 1871 ΠΥ. 271 ΠΟῪ 56.168 Ὁ. 48. 



ΒΙΒΙΙΟΤΗΒΡΟΑ σΒΆ ῸᾺ 
ΥΙΒΟΒΌΜ ὈΟΟΤΟΒΌΜ ΟΡΕΒΑ 

ἘΠΟΟΘΝΙΤΑ ΕἸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΒ ἸΝΒΤΈΌΟΤΑ 
ΟΥΒΑΝΎΤΙΒΤΙΞ 

ΕΒ. ΦΑΟΟΒΟ ΕΤ ΥΑΙ, ΟΠ. ΕΒ. ΒΟΟΤ. 

ΤΙΡΒΙΑΕ ΙΝ ΔΕΌΙΒΙΙΚΒ Β. 6. ΤΕΈΠΒΝΕΒΙ. 

Βοάθπίοπα οΥΙ 55] σίοθ. ΡΥΘ156. 

ἘΥΒΟΒΊΘΠ θη βίη Ὀ15 ο ζΖῷ: 

ΑΘΒΟΝ ΠΪ5 ἴῃ Οἰδδιρῃοηΐθμη οταῦϊο τϑοθηβαϊῦ Θχριοανιῦ 4. Ἡγοϊάηον. 
ἈΘΒΟΠΥΠ ΟἸΟΘΡμοσαθ, 1Ππϑύν. Κὐ. Η. Κιανδοη. 8. τᾶ]. 1888ὃϑὃῷ... ... 

ἈΑρδγάθσηηο, 1Π]πβύν. ΚΠ. ΗΠ. Κ ανδοη. Βα. 11. 6α. 1. Τὔγισον. 8. γαδ. 1868 
ἈΠΒΟΓΘΟΙΤΙΒ ΟΔΥΤΉΪηα, ΘΘΡΡΗ 5. οὖ Ἐπ 86. ἵγαρτηθηΐα,, δηποίδζί. 

ΠΙαβέν. Εἰ. 4. Μοοῦίιδ. 8. τααὶ. 1826... 
ΑΤ ΙΒ ΟΡ 815 Ντιθ 68. 6. Π]πβύγ. ργαθῖ. οϑὺ Ἡ. δ. Τρ εϊ. ΕΔ. 1.8. ταὶ. 1863 
ΒοΙοούπ ΟΡ ἰσ τη πηι (Οὐ ΔΘΟΟΥΊΠΠ 9 ΠΟΥῸ ΟΥ̓ΪΠΘ ΟΟΠ0. οὖ ΘοΙηπηθηΐ. 
ΝΠ ΠΤ ασΟῦΒ5 8: ὙΠΌΠ  1996΄. ΤΉ. ΡΕΠΦΟΣ ΜΈΝ 5ΧῈ 

ῬοιΟϑ Π 5 ΟΟΠΟΊΟΠΘΒ, το. οὖ θσρίο. ἢ. ϑανρρθ. ϑϑοῦ. 1. (οοπῦ. 
ῬΆΜΡΡ. 1. οὖ ΟἸγηὐίδοδθ 1.---Π1.)ὺ ἘΔ. 11. 8. τᾶ]. 1846... 

Ἑπτὶρίαϊ5 ὑσασοθάϊαθ, ρα. Ῥήνοῖ οὐ ΚΙοίς. Νο].1., Π|ι. οὐ ΠΙ. Βϑοῦ. 1.---Π|. 
ἘΠΏΖΟΙΩ: 

Ὁ Βοοῦ 1- Μοάραι;, ἘΔ. ΠῚ Ὁ, τ΄ 
ΠΣ ΡΌΗΡΩ. ΠῚ. 1Π|- ἡππὶ οαταν!ς Ν. ἩΘοΠοῖν, 
ΠΗ ΠΠῸὉ ΑἸ ΤΟΙΠΔΟΠδ. Πρ ἐφιδ αβ διττὴν ἐν νυ τις 
ΠΡ 4 ΤρεβοΙδθε ἘΠΕ ΠῚ τον τ ΟΝ 
ν  ΕΙΒΗΒΣν Ἔα: ΠΡ το ον πεν ἀμ τηθ ιν δέον ΓΝ ΣῈ 
πα Πν, ο' ΠΑἸ]ΘΡΒΓΝ: ἡ ΠῚ ῶρα ἐπ μο. προ τὼ ΤΣ τ ν.: 
» Π.,, 8. Ἠρτχγου]δβ ἔσθ. ἘΔ. 11., αὐδηὶ οαν. Ν,. ἩΤοομοΐη, 
ΠΡ 4 ῬΙΟΘΗΙβΒαδ τ ἢ Προς Ὁ ἀηθθ. ἢ ΜΕ 
ΠΕ 1. ΟΥδδΙδΒ. δ . τ τος Ἡ  ΕΕΎ ΤῸΝ το λις ἃ 
ΚΝ παν ἩΕΙΡΗΙρ τα ΠΤ ΊΟΗ τ. ςτὸν τον οὐ: 
τ ΠΕ 35- ΠΠΡΕΊΡΈπΙΒ [απᾶ6ὸ ΘΕ ΑΉΠΟΘ, τ᾿. ς΄ 

Ἡφβίοαϊ οαυτηΐπο, ἘΘΘΘΗΒ. οὐ Π]πβέν. Ο. Οσοοἰϊης. ἘΠ. ὑαυύϊω ἰἰασάν οὐγανηῦ 
ΠΤ 1878... ;. ὀπονλν} ἀν ΣΡ τος: ΚΣ αὐ Ὁ Κρ Υον μὶ 

ἩΐοτυζΖα: 

ΟἼοΒδοι ἀπὰ ΒΟ] Ο]ΐθ σαν Ηθβιοαϊβομθη ΤΠ ΘοροπΘ τοϊὺ ῬυΟ]σοτηθηδ. 
ΕΟ ΤΕΙΑῚΒ ἘΠ ον σῈν 8. ἐπ απὶ σσορεσκουν με δορά βειοΣ 

ἨοιοΥΪ Π|45, νατϊοιαῦ. ᾿Θοῦ. Δα]. δρίἐφηοΥ. ϑβδοῦ. ΠΡΕῚ ἢ 8. τη], 1882----86 
ἘΠ“ δΠι; 

ΠΡΟ ΕΟ ΤΙ ΞΕ ΟἿ ἸΒΆΠΗῚ ἐπε ζχζν ΟἿ ΓΧᾺ) «ἰποι μιά; 
τ ΤΙ. κ᾿ ἡ ΜῈ 4 οἷς Αβια ιται 

ΠΡ 5 Ξ θυ ρα ΔΕ ΟΝ ΡΟ, 
ΗΝ ΑΗ ἜῪΣ τ Ρ μυ ρον το ΑΝ ΝΣ, Τηνν 

Τιγβῖαθ οὐ Αϑβολῖπῖβ ογαύϊομοβ βοϊθοίδθ, ᾿δᾶ, Ἔ τᾷ Β δῆ 8. τηδὶ. 1820 
Τι γβῖαθ ογαύϊοπθϑ βο]ϑοίαθ, οᾶ, 1. Η. Βγδηγΐ. 8. τη]. 1826. 
ῬΙΠαΔΓῚ ΟΔΥΤΩΪΠἃ, ΟἾΠῚ ἀθρογαϊςατάτη ἔγαρτγα., ναγιθῦ. Ἰθοῦ. 841. οὖ οοτα- 

ταθηῦ, Π]αδέν. 1.. Πήδϑδοη. ἘΔ. Π. οαγ, Θοϊυποϊἀοισῖγ,. Υ͂ ΟἹ. Ι. 1848. 
ΟἹ 1 βδοῦ, 1.11: πεαθοενῦ. 1ῃ δον ον οὔ “νὼ 1846. 47. 

(ἃ 1 ΜΚ. 50)}6) ἐδ 

ὧϑ Ὁ ὁ Καὶ 



Ῥ]αίομΙβ. ρου ΟΥ̓, τϑοθηβαϊῦ, ῬΥΟΙΘΡΌΙΩΘΗ5 δῦ οΘΟτητηθη δ 115 1η- 
βύστιχιῦ (σ΄. δέαϊθαιην. Χ ν01]. (21 ϑϑούϊοπθβ). 8. τοδὶ. 1886--Ὁ 1]. 

͵ο0]. 1. ϑβοῦ. 1. Αρο]ορῖῷ Θοογϑῦβ οὐ Οστΐο. Εἰα.. δα. ἩοΝγαῦ 2 
, 1 ἢ ν ἩΡΒδΘαο: Εν ε μν ἰ ἤίησ δ,  ἸΒσ. ὦ 
, Τὸν 8... Βυπροβιθση, 6. πὸ ΕΠ ΠῚ ΙΒ ΠῚ 
ὁ ΠΡ; 1. θυ Ί ΔΕ", δ ἜΝ 1 ΠἸΒ ΟῚ ΤΥ 2 
,) Π. ,, 2. Ρχούδροχδδβ οΟ. 1πᾶ. Εἰα. 1Π|. θα. Αιγοδοϊεῖ. 1800 1 
ὌΠ ΚΣ Ῥο]ιύϊα βῖνθ 46 γθραΌ]1ο8, ΠΥ ἄθοθμι. 2 νο]]. 

ια. ΠῚ τὰ τ “νυ. Π 
». ΠΠοΠ ν ΡΟΙ8 τὸ: πεν πύδσέΕοΨσ͵Ῥἂ τσ τ τ- 4.1} 
» ΜΠ, 9. ΠΡ. 1.  Χὶ 8505 τ ΤΡ -- 8.1} 
» ΠΥ ννρᾶς ῬΒαδάταβο, 1 ΠῚ ΘῈ ΕΞ- 2.} 
»ω. [ἰ . ,, 2. Μομιοχοηῦβ, ΠΥ͂ΒΙΒ, ΗΙΡΡΙΔΒ αΐθταθθ, ἴΙο. ] 

8α.. 11. 186 ΣΙ ΟΣ 2 
, . ,, 1. Τϑόμ65, Ομδυτηῖα 68, ΑἸ 184 651.Π.4.11.18517 2. 
. ἀπε τ Ὡ, ΓΟυδυγ δ Δ ἢ ἹπῸ: ΘΕ ΠΝ 2. 
Ὁ Ν1 , ἅν. υὐαϊσαθιβ: 550. πὰ τ πππΠΕ -- ᾿ 
,», 1. ,, 2. Μρρο οὐ Βυαϊζῃγρῆτγο τὔθιηατθ ᾿πΟΘΥ] ΒΟΥ ΟΥῚΒ 

ΤΉ ΘαρΘ5, σαβύαθ, ἨΙΡΡαγομαΒ 1886. [, ουρυ.} 4 
ΣΎ 1.0; ΤΙ ηδΘαΒ οὖ ΟὐαβΒ. 1888. [ουσυῆθπ.]. ὅ 
ὟΠΠ. ,, 1. Τμοδοίοϊαβ. Βά. Π. γϑο. Ῥγοϊίγαθ. 1869. 8 
ΠΕ  Ὶ,, ὐϑε ορμίβιας δ. ὦ ΡΠ ΕΟ ΝΣ ὩΣ 

». ΙΧ. ., 1. Ῥοϊισαβ οὖ ᾿ποϑυΐϊ ἃιπούου!β ΜΊΠΟΒ. 1841. 2. 
ΟὝΣ ρή ποθεν ΡΆΜΘΡΏΒ ὙΠ 848. εἰρη ο: ΕΘ - Ἐπ εν πὲ ἃ 
πα Χο ρ ν Ἰμδσδδ: ἡ}01. ἸΈΙΗΡΣ Τ᾿ αὐυοίβοβι δ ν᾿. ὃ 
νὰ Κὰρ Πα. αν ὙΠ 1859 Ὁ} ΤΣ ΡΕ ἢ: ΕῚ 
ρυ χουν, ἥκοι ὐβον ἜΣ Β. ΕΣ. ΧΤΤ οἰ βιπριπιε. θρ 8 

ΝΟΡΙΙΟΟΙΒ ὑγαροθαϊδθ, τθο. οὐ δχρίδῃ. Μ΄. Ἡγινάθγιιδ. 2 νο]]. 8. τηϑ]. 
1847:Ξ.-:18757. τὸ μος ἄγο γέ, τ οο  ΞΞ- ὩΣ 

ἘΠ ΖΘΙΗ: 
γῸ]. 1: θοῦ. Ῥαποοῦδιοβ. Βα: ΤΥ. 66 ΘΟ ευ  τ ΠΠΝ 

᾿ π Ο ΘΘαΒ.5᾽ ἐν τα. Βα ον 10} 
». 1.» 8... Θδα!ραβ Οοϊοπουθι ἘΠ 1. 
προ ν᾿ Ἀν ΑΒ σοηας, ΕΠ ΠΡ . 
ΤΠ ΤΣ ΡΥ ΕΠ ΘΟας Ἔα ἜΠΟΣ τ ἽΣ 
ἀνα ΠῚ δος : Αἰαχ ἜΠ. ΠῚ ΡΥ ΤΉΝος ΡΝ, 1 

Π. ΤΊ ΒΙϊαο: ΒΕ ον τ 
Ταπογαϊαϊε 6 Ὀ6110 Ἑ ἰβρο  ἐ ἢ 10 τ] ΥὙΠ]|. ᾿ ὀχρίδῃ. 4.1" Ῥορρο. 

4 ν0]]. 8. τηδῖ, 1848---18518. 
ἘΠ ΏΖΘΙῈ 

Μοὶ... 1 ϑοοῖ. 1: -ὧὉ. .«« Ἐὰ: ΠΟ ὃ. 
"Δι ον, Ὧν, 11 {88 ΠῚ ΟΕ τοὁοσυσυσο ῷ. 
.. Πι.. .,.. 1... ΠΒα Πα 7 αν 
» . Π.. ;». ἃ. τ ΔΙ ὼς ΘΒ  ϑΥσ  ΠοΠῸ ΟΝ 
πε π ἄ οι ΒΩῚ ΟΝ ΕΝ ν᾿ ΠῚ 
πο πστ΄ .... ἢ 
ας ΠῚ τοῦς αι τ ΝΠ οι 1.4 

ἸΤ; οα ΟἸΟΉΉΠΙΣ. υὐ ἀρ ΒΕ. τς ΟΝ ΠΑ 1..} 
ΧοπορΠοΝ 5 Ογτορϑοάϊα, δοιαταθηῦ, ἱπβέν, Π". 4. Βογριθηιαρι. 8. ταδὶ. 1888. 1.0 
τς ΜροΥΔθΙΐ (Οοτηπηδηΐαυ!), 1ΠΠπϑύν. “ὦ. ὐδγιογ. 8. ταδὶ. 1858. 

ἘΠῚ {1 πο ἔοι τ ραν ΡΨ 5: 
- - Απδρδβὶβ (οχρθαϊθϊο Ογυὶ μιΐη.), ΠΠαβῦν. 1. Κὐιογ. 1852... 8... 

ἘΠΏΖΟ]η ἃ 1 ΜΚ. 80 ῬΕ. 

ϑοοῦ. 1 1ρ. 1.--Ο͵ἈὟ 
ΠῚ ΞΎΝΣ 

τόττοςς Οδοοποχηίουβ, τθο. δὖ δχρίδῃ. 1.. Βγοϊίοηθαοι. 8. ταῦ. 1841. 1.8 
- ΑρΘΒ1]απ8. ΘΧ δα κόδδήβι, 53. ὁτῦδάν ὙΒΑΟ ὠ ὠεοακςνν. 1..ώ} 
- - ΉΪΡΤΟΊΟΣ [β86. πο... 8. ἼΒῆς, ΘΑ ΔΝ πη". 
- ἨἩἨδ]]θηῖοα, 5βθοῖ. 1. {0.1 ΠΠῸῸ δχ. θα. το. 8. τῆθ. 500... Ὁ 
σευ ὐντνν νου δι: (Ὁ. ΤΙ: ἐπε γ  ἡπε ΟΧ 688. 760. 8. Ιη8]1. 1868. 8Ἅ4..8 



ΔΙΔΟΗΥΠ ΟΝ ΘΑ ΝΟΝ 

ΜΙΊ 

ΒΕΠΑΌΤΕΒΝΌΕΝ ΑΝΜΕΒΕΚΌΝΟΕΝ 

ΗΕΒΑΟΞΒΘΈΘΕΒΕΝ 

ἘΟΒΕΒῊΤ ΒἘΝΟΈΕΒ. 

ΖΜΕΙΤΕ ΑΕ ΔακΝ, ὉΜΟΑΒΑΒΝΒΕΙΤΕΤ ΥῸΝ 

ΨΑΙΤΉΒΕΒ, ΟἸΠΒΕΒΤ. 

ζ Ζ 8.73 

Ξ 

ΤΕΙΡΖΙΟ, 

ΒῦσΚ ὑΝῸ ΥΒΒΙΑΘ ΥΟΝ Β. α. ΤΕ ΒΝ ΒΗ. 

1814. 



ἵ δῶ 



γογνγοσὺ ζὰν οὐβίθῃ Απῆαρθ. 

Π6ν ΥυηβοΙ, ἀΐθ [,οοἰγα 465 Αθβοῆγ!ο ἄθη ΟΥμηηδβίθη τ ΘΓ. 
Ζι σα ηο] 0 ἢ 2 ΠΟ θη, ΘΙ ΠΘη 516 βεῖῖ οἷἰπθν ἤθη. γνοη ΦδῇΓΘη 

Θηἰζορθηῃ ἰβϑὶ, [ιαὰΐ τη} 2} Βοδυ οι ησ οἴη ΒΟ Ια αβσαθθ, ππη4 
ΦΥᾺΡ σογαθ 465 ΑδρδηθΙηΠΟη γοΡδηϊαβϑί, υνοὶ! Ἂἴ6865 Θ͵ΓΟΒΒδΡ ἶσ 8 
Θοηκιηδὶ ἦδι ἰγαρίβομθη }ὺπηβί ἀοΓ ΠΘΙ]Θπθηὴ ἀυγοῖ ἤθη {ἰθΐθη 5ἰ{- 
ἸΙομθη Εσπϑί ἀν ἀοάδηκοη, ἀθη Αὐβάγιοῖς οἴη 68. [Γοιηηθη, ἰηηΐ 6}, 
ΠΟΟἢ ἀμγο ἢ Καῖηο Ποἤδχίοη ρσοβρδιίθηθη ὑ6] σ᾽ ὔβθη ἰδ ῃ8, 8580. ννῖθ 
αἴθ 485 ἀδηΖθ ἀπγομ γθῃ θη 46. [Γβοῆθ 64]6 Βοσεϊβίθγιιησ, οἰπθ Κὔμηβ 
[θυγῖσο Ῥηδηΐαβδίθ πη αἴ6 οἸδηζοηάβίο ΡΥΔΟΠ. ΠΘΡΘη ἤθη Ζαρίθβίθη 
ΡοΘίίβομθη Πα γον 41|160Πη Δηάογθη σϑοίσηρί ἰδί, 485. 1 σ θη] οι ἀ6- 
τη {ἢ σι ἴθββθίη ππη4 ἴῃ 16ον Βοζίθμιηρ Ὀ᾿Π ΔΘ ηἀ ἀπ νορθά θα δι 
ἀ4556}}0 6 οἰ ηΖιινν ρθη. 

 θπη τηδη θἴ5Π 6. ἄθῃ Αθβοηγίοβ νοη θη ϑΟΠ] 6 Διι550 [6556 
21 Τηΐίββθη σδαθθίθ, 80 ἢδίίθ τη8ὴ οἴπθηὴ σαίΐθη ἀγα! ἄἀζχιι ἴῃ (6. 
Βεβομα θη οἱ} 65 σϑυνο πη! 6η Το χίθβ, 46} ν᾽ ] 80} νοΡΌ ΒΘ η ἀθιὴ 
γεγβίδη ηΐ556 σ 0556, Οἵ απ ον ν  ΠΠ10Π6 ΗΠ ΘΓ Πἶβθ6 θη ρσορθηβιθ 166, 
Βοι 6 ἀ0 6} ἀπγο αἴ6 Βοηη πησ θη 6 Γ (ΘΙ ἢγίθη ἀπ ὈΘΒΟΠ 618 
ΠΟΥ ΙΔ ΠΠ5 Αυβσαθθ οἷηθ οΓΌΘ56. ηΖ8}} νου η ον ϑ(6!]6η σ᾽ 0 - 
Ἰο ἢ ΠοΡρ βίο πογάθη ἀπ ἀβρουμαιρὶ οἷπθ [βϑίθγο ἀγαπαάϊαρο Γὰν 
αἷς ΚΡΙΠΙΚ σονοπηθη ἰδέ, Καπη ἀΐθϑοῦ ατιπα 415. Ζί θη ἢ) Θβοιεοὶ 
ΘΓ ΒοΠοίηθη. ἢ 6Ρ νϑΡ 8] βία Ζαβίδη 465. ὑθον!οογίθη Τ᾽ χίθϑ Παὶ 
ἈΡ 6. Ζὶὶ ᾿ηΔηοῆθη ἰγγίσθη Αηβίοῃίθη. ἄθϑι αἴθ ἀησον μη]! 6, 56}- 
βΆ 6. πη εἰἀΡιπὰ ἀππη [6 ἀπ πῃ ν γί πα! Ιο6. ΑἸιβ Γποἰιβυγθῖθα 468 
ΑΘΒΟΠγ 05 γϑγδηϊαϑϑιησ σορΘθθη, 50 (855 ΔΙῸ} 815 ἀἴθβον ΠοΚβιοι 
βοίηθ Τυδσδαϊθη ππροηΐθσϑθαγ. πη ἀΠΡΥΔΙΟἢ αι [ἢν ΟΠ] θη 61- 
βοῃίθηθη, ΑἸ ογ ἀϊησθ ΠΟΡΡβο οὶ ἴΠππὶ οἷη βορνγαησνο] ] 65. ΡαίΠο5 
γῸΡ, (ον ΕΓηβί ὑπ ἀΐθ [αϑί οΐθυ! 0 ηΠ 6 ΠΟΠ οἷς ϑοῖηθθ ΒΙπη65 ργᾶσί 
5100): ἴῃ οἰπθν γὸη (ἰον [ Θ᾽ ΟΠ σ]κοῖῦ ἀπ σοί! σοι. ΖΘ Ομ οὶ 465 
σου ΠΟ θη Αἰὐβάγιοκϑ ἀρ ΘΙ ΟΠ θη θη σοι βϑθῆθη πΠη4 5(Γθηρθῃ 
Πιοιοη. ἃι5, ὑπὰ ἰηβοίθρη. ΡΟ θυ 6Ρ. οἴπθη δα  Ρ Κβαηθ απᾶ 

4 



νος. 

1 ΥΟΒΜΟΕΤ. ε 

ἀρηκοηάθη 1656 Γ; ἀάσόσθη ἱρὰ. μοὶ ἀ61 σΡΌββθη βγηίδ κί βοιθη Εἰη-. 
[Δ οἱ. ἀονῦ θά ππὰ 46 ἀροῦν ιθροη ρδγαία κι βοηθη ὙϑΡἱπάπηρ 
(ον ϑίζρι θεν ἀ85 πδοΠβίθ Υ γβίδ Π]Π88 465 ΑΘΒΟΠΎ]05 5οθδι ΘΟ ἴον 
αἷ53 45 ἄθ5. ΒΌρΡΠΟΚΙο5. Ααοὴ αἶθ ΟΠπογρεβᾶηρθ οὐ ογάθγη πἰοῃΐ 
ϑιῦββου Κϑημηίηϊββα ἀογ ΜΡ Κ, 818. αἴθ, θη 8ΠῸ} δ} οἰη θ6- 
ΓΙησοΓο5. Νίαββ Ζυροκρο  ἅμγίθη. ἰγγίβο! θη Αγ ἀΕΡ ΔΠάΘΡη 
ΤιΑΡΊΚοῦ; αἷ6 Οθάδηκοη ὯΡῈΓ, ΘΠ 810) ΘΡΠΔθΘη τπᾶὰ [ἰ6ἴθη 
ΘΙΏΠ65, 5ἰδιη 6 ΠἰΟΠΐ ἃι15. ΘΙ ΠῸῚ ἀπ 6]η, Δ ΒΓ 56 ΘΟ] οἰ Βῃ 6], 
ΒΟΠ΄ΘΓη μη Πα! θη. σνο] θοκαπηΐίθ, 8]]σθηηθῖη σο ἶρσα ὑπηα 5(οίβ. "6- 
ΔΟΠ Θηβυνθείμο ΥΥ̓ΔΠγ οἰ θη. 55. 65. δἷπθ βι{{Π|0Π|ὸ ὙΥ !ογάπαησ ἀπὰ 
οἷπθ γϑυρβ ! 6 η6 ΘΟ ΘΟ 16 Καὶ! οἰ θί, 4855 ἀ6ὺ Μθηβ80}}) ἴῃ 46" ΕὌΓΟΙΙ 
Οοἰϊοθ. ννδηάθ!η, 510} πολ ΠοΟμηΠσ ἀπ νου ]οίζομα ΘΡ θη, 
ἠΔ55 Γ᾽ [νγ 445 (θ] ρθη βοίηθϑ ΤΠ πη5 αοἱἱ ἀδηκοη πὰ 1Π πὶ 816 
Ῥγοὶβ σϑθθη, (858 6 [Ὁ Ὑ0Π 51] Κἰϊνοῦ ὙΥΠΠΓΡ οβϑὶζ ὑπὰ 
5106. ΠΘΙΠσ Πα]! θη ἀπ βοῖηθ ρου βδη]Π]} 06 ὴ ὙΥἄμβομθ, Βοβίθθιησθη 
πη Βορίογ θη. θη) ΑἸ] οιηθίμθη, ἄθηὶ ΒΘϑίθῃθηάθη ἘΠ ΘΡΟΓ ἀπ Θ ἢ 
5016, 485 δηά αἴθ Π γθη, 416 ὑη 5 ἴῃ Τ᾿ ΔΠ}Ϊ  ΔΟΠ 6. ΕΌΓΙ ἱΠΠΠΊΘΡ 
ΜΊΘ66. νοπ] ποΓ6 γογροίγαρθη τ οΡάθη, 46 Γ ΔΙῸ ἢ βο]ρϑί δἰ ἢ βοῃῦηθ85 
Βοἴβρ᾽ 6! σϑβϑίι !ῃ θη ΓΔ] (658 βἰθρθί, νῸῦ ἄθη) δηϊθθ τη! τηᾶπη- 
ΠΙομ οι ΕΓοί μη ἢ 5θῖηθ ΑΠβιοἢ Δι υὶοζ, 06 αἰ ΕΠΡΓΌΓΟΙΐ 56} 08. 
νον ΚΙγίδιηποβίγα, 45. ἀθι γε Γθίουη 465 Κδηϊσθ, ἢ16 νϑυ]θίζί απὰ 
τηΐϊΐ ἴγθιοῦ. ππννΠ ἀ6 08 Γ6 Ὁ 1.16 0.6 8η 56 Πθιὴ δηρθϑίδιημηΐθη ΗΘ ΒΟΙΘΡ 
πᾶηρσί. ὙΥΘΙ] σὶρὰ ἀθνΡ ΒΟ ον. ἰοῦ ΑἸ]85. Π80}}) ββθῖπον. {16 ΓΘ ἢ 
Βοάἀθαίιηρ 2 ΘΓ Ά55θ ἢ. ἰπὶ ϑδίδπαθ βϑίῃ, Ὑ᾽6 168. ψὶρὰ ϑῖο ἢ}. βθῖηθη 
γογϑίδ 556. σ8η2 δηίζίθΠθη, ΝΆΠΟΝ 5 ΜΓ ΘΓ ΠῸΡ ΔΠΏΘη ὉΠᾺ δ[5 
οἰηθη βρᾶϊθ Ζζὰ πορθηάθη δαί δα 6 ἈΠ ΡΘη ; 4}16ἷη ἀἴ65. ν νὰ 
πἰομΐ Ὀ]ο5. μοὶ ἀθι' Πιθοιγα 465. Αθβοθ 085, 65. Μὶραὰ θ61 Δ|16 δἰΐθηῃ 
ΚΙ ΘβΊ κι γα απ ἴῃ ΠΟΟ νοἱΐ μόπογθιη αγδάθ μοὶ ἄθὴ ὨΘΌΘΡ θη (6. 
ἘΔ41] 5οἷη. {{π|6 βάθη ΜΡ 16 ΒΟ] ΓΙ σ κοι θη, αἷθ δῖ ἀθηι 
Κυιηκοῦ. μοὶ Βεμδηα]ησ ἀ65. ΑΘβομγ]ο5. θη ρρθηβίθ ]8η, γ0ὴ ἄθῃ 
ΒΟΙ Ια Ἰσκοϊθη, αἴθ ἀθν. ΟΠ]. Ροὶ δἰπθὴ θαγοῖί5 [θϑίββίθ ΓΘ ῃ. 
Τοχίθ χὰ ρου θη ἢδί, 8580 ψΓ, Ζυπη8] 6] οἰηΐρον περ ϑι αἰ ζιηρ 
ἀυγο οὐ πίογπάθ Βοιηουκαηροη, αἶα [ϑοιῦγο ἀ685. Αθβ θυ }]05. δῖ 
ΒΟΒυ] θη πἰ ἢ σὰ ΒΟ ἢ] ἷρ, ΟΠ] 06 νοΐ δηζίθ μθμ 6 ἀηὰ [ρα οΐ- 
Ῥυϊησ θη 6 Ρ, 815, ἸΠΔΠΟΠ6. ΔηΪΘΓ6. ΘΓ ΒΟ Θ᾽ ΠΗ. 

ΕΥβο νοῦ ἱρὰ ἄθπη ΒΟ]. ἀἴ6 ὙοΡθ ον οἰίαηρ ΓὮΓ ΑΘΒΟΠγ]05 
ἀπιγοἢ. αἴθ οΓΟ8586 24] νοῃ ἱππὶ ΠΘὰ σ 6] } 4 δίθι" οὐδ βϑιίθηον Υ̓ΟΓ(Θυ. 
ΠΔ 6 Ρ δ βοΐ θη 68. ΖυΘΟΙ 88] 5, αἴθ ῦ. Δυβσα 6. οἷη (Ἰ]οββδυ τὴ 
Βοἰζα ρθη, συν ο65. ἀθηὶ ΒΟ ἢ]. ἀ8556}0 6. Ὀἱοίοί, νγὰ8 α1ὰ σϑνμη- 
ΠΙΘΠ 6 γον θυ ὕομοσ, ἀηἀ ἴῃ ἄο0]) 85. χροὶ ἰγϑα θη 6 ΝΝΔΟΠΒΟΠ] σ ἢ 
οὐβραῦί. [Ιοἢ υἷπι ΔῈ. Π0Οἢ πνοὶΐον σορδησθη ὑΠ4 Πᾶ)6 ἴῃ ἀ556106 
πἰομς Ὀ]05. αἴθ ἄθη ΑΘΒΟΒΎ]05 οὐδν ἄθη ΤΟΊ Γη οἰ η ἢ] ΟΠ ΘΗ, 
ΒΟΠΘΠΘΡῚ ἀθουῃδιρὶ 4116 ἀἰο]οπίροη δυο δα ϊσθηοιηπθη, ἀΐθ θεῖ 
δἰ πο πὶ ΠΡΟ ΠΘ μη ΡΥΪΠΊΔΠΘΙ 45. πο καηηΐ νογδιβϑοβθίζί. νθρθὴ 
Κόππρη. Ἠϊογηἶ 5011 οἴπθι ἅμ] 1 ὴ Ὑ ΡΠ Γ ἢ 6] ΔΠ 66} ΒΟ Γ- 
5[6ΠΠ0Γἢ Κοϊπ ον ρδ 445 ὙοΥῚ σοί νου θη, ὑγΘὴ ἴ0]) 8010} αἷδ 
ΑὨΒ ΟΠ. ἀθγον πἰομί (ποῖ! Καηη, 6] 06. ἄθη ἀθθγδιο ἢ ΟΥ̓ ὥβϑου ον 
γγδγ ον ὕομον: [ὧν ΒΟΒΟΠ 6 γ 5. ΠΡ ΟΠ θεΪ ηροηα ἢδ]ίθ. 16 00 Ἐ- 

ἢ 
ἃ 



ΨΟΒΝΝΟΚΈ. Ὗ 

πδῖπηθ ππὰ Εἰηργάσιπηρ ἀ6Ρ ν Ρβο ἰάθη Βοάἀθαζιηρθη οἰπθ5  ΥΟΓ 65 
ὐγαθ ΠῸΡ ἀᾶπη ἄθπὶ ΟΠ 6 οἴηθη ψ ΚΠ] ΟΠ6η Ναίζθη σον ΔΓ ΘΗ, 
ΘΠ Θ᾽ 4ἴ6 θ6 Γ ο πάθη ϑίθ!! θη ΠΔΟ ΒΟ Παρ θη ἀπ ἰπὶ Ζιιβαιηπηθη- 

 ΒᾶηρῈ ΠΔΟΠ]Θβ6ὴ Κῦπηΐο, ἃ ἢ} 81 ΤΟ Πρ νουβίδηθηθη ϑίζθ α16 
Βράοσυίιης 465 ὙοΓί65 τἱομισ ὀρ καπηΐί πη ἀδπθγπὰ ἄθπὶ Οοάδομί- 

᾿ς χῖββθ οἰηρορΓᾶρί οι θη Κᾶπη. ἢ [οχίϊκ!α ϑοῖ ο (ον ου θο Ιβοῃ θη 
ΒΡΓΔΟΠ6. νοΡἸθηΐ 8]} 6] η 55. οἰπὸ σρὄββουα Βοδομμιηρ, 45. 5186. Πᾶιῃρ 
Πηδοίῖ, 516 ἱρὰ ΔΡ6 1 ἃπὶ| ψοηϊσϑίθη ρου θῦὶ σνογάθη, 6 ΠῚ Ὁ 
αἴθ ΒΟ 6 Γ. ἀ6Ρ. νοῦ ΓΘ μάθη 1 οἰίπησ ἀθι' σγύββογθη ΥΥγίθυ ΟΠ ΟΡ 
ΟΡ Ι 55Θη. 

Εἰπ6 ψοϊίογ ΕΥ] οἰ ομΐορ αν θ᾽ οίθη ἄθηι ΘΟ! ] 6 Ρ. 416 πηΐον θη 
Τοχί σοβοίζίθη δου] π θυ θη ἈΠ θυ ησθη. ΕΒ. ννᾶι ἀΠΌΓΟΠ 118. ΠΙΟΠ 
Ἰη6ἷη6 Α ΒΟ, οἴπθη [οΥ δα ΓΘ η 6 η., γο ] ]δί πα ἴρθη (ΟΟΙηΠ θη 21} 
ΠΙΘίΘΓΠ, ΟΠ ΘΓ ηπ ἄθιη ΒΟ] οι ππἰογϑίΖοηἃ δὴ αἴθ Ηδηὰ χὰ 
σθῆθη, δ ἀθη Ζιιβδιηη ἢ δηρ ἴπη ΕἰηΖθίπθη τπὰ ἀδηζθη ΠίηζΖιι- 
γγΘβθη, βθίηθῃ 5΄ΠπΠὴ Ζι βοῃ λοι. ἀπ οἷπα (ἰοίογθ Αὐ αθϑαηρ 465 
ΒΙΟΠΘΓ5. ΔηΖιΓΘρθη, Καγζ ἀθπ ΟΠ]. ΓΡ 8αῖπα Πδμβ!ο 6. γον θ6- 
τοῖϊϊαπρ οἷηθ Απ]οϊϊπηρ, ἄθῖπ ΠΘἤΡοΡ [ἅν ἀ16 [Θοἰοη θη οἴηθη Αη- 
ἢ] χὰ τνθθγθ ἢ. 5ΔΟ ἢ ΠΟ θη, ἀβιῃ ]ΒῸη θη. ὉΠ ΘΡΓΔΟΒΙοΘη ΒΘΠΙ6Γ- 
Καηρσθη 16 80 ἄθῃ Βοαυν[ἶβ8 ἀηἃ Βιαπάραηκίθ (ον Κ]α5886. Ζὰ 
διθίθη. ΑἸ165. πίοῃῦ πη {6} ᾽ν ἀ85 γογϑί Π]ηἷβ5. 465 διΐοκοβ ΕΡ- 
ἀογηάθ, Οἰΐαίθ ὑπ ἃπάθροθ σϑὶθῃγία Βοίννουὶς ἰδὲ Δι 5 ΒΟ] Οβ58ῃ, 
1,οβαρὶ πηὰ ΕΡΚΙ ἄγ πρ ΘΟΠ ΓΟ ΘΓΒΘΡ Θ(6! 16 [δὶ ἀθ 6 γᾺ}} βίθθηρ ἢχίἰνί, 
4116 ΚΡ 566 ΒΟ Π Παρ οἰηΖο!ηο Ρ. 5.6] ]6ὴ. 80} ΜΟΙ ΒΪκοῖς νον- 
τηϊθάθη. 8011 Κα ΠΚ δι ΒΟΉ] 6 ἢ. σοίγθθθη ΘΓ θη, 50 ἰδί, 65 ὁ 6 Ὁ 
Ὠΐομς 5840Πη6 465 ϑοῃῦ ον θοὶ βϑϑίπει γογθθγοϊαπρ, βοπάθρη 665 
ΠΘΏΓΟΓΒ ἰῃπ ἀοΡ [ϑοἰΐοπ, ἋΟΥ οἰποῦ Απ]θίϊαησ ἀἀσὰ πἰομς θοάϑΓί, 
50, ΙΔ θθη ΜΡ, ἱγἃ ἸΠΒ6Ι ΡΥ ἤΓθη θη Εἴηθη πἰοπς Πἰμ 4 6. ] 10 ἢ 

απ ἄρῃ Απάθγη ορνν πβο ἢ ϑοῖη, πϑοῆα Κὐὶπικ δα ΘΟμα] θη ᾧδογ- 

Ὠδτρύ διβ ΘΒ ἢ] βοὴ τ ΒΟΉ θη. 
Βεοὶ [ βίβί θὰ 65 Τοχίθβ ἰδ ἀἴ6 θυ ηηΒῸηΠ6 Ἠδοθηβίοη 

4 ἀγαηα σοϊοσί, ὄϊν. 1606}, ννῖθ 46 Γ Αηηδην ΠδΟ ιν οἰδί, νη 
ἢν ΔΡσΘΘνΟΠΘὴ πογάθη, ψΘηΠ Θηΐννοθῦ. αἴθ ἀρ κα Π ]Π1ο6 [,οϑᾶγί 
οὔπο Νοίἢ σοδηάδονί, οὔθ ἀἴ6 θ6 6 μα] θη πησοηϊσοηά, οὐθν 6η6- 
ΠΟ οἷπο ἀηάθγο Επηθπαδίϊοη, 415 αἀἴ6. νοὴ θυ Δηη Δι σΘ ΠΟΙΏΠΊΘΗΘ, 
ὙΥΔΠΓΒΟ ΘΙ ΠΟ ΠῚ. ΟΡ ΒΟ θη. Ρδἀδροσίβοῃθ Η οἰ βοῃΐθη πηβϑίθη ἢὰ- 
ἄγ! ὁ}. οἵν 415. θηίβο ποθ πα ἴῃ ἄθη γογάθγογαπα ἰγοίθη τππὰ ἀϊ6 
ΑἸ ΠΑ Ππ6. ΤΠΔ ΠΌΠΟΙ [,6βαῦ} ΟΠ ΡΙ θη, αἷθ νοπὶ δίδησριηκίθ ἐ6ν 
ΚΠΙκ ἀθν ον ἀογ ὙΥ ΜΚ. ἰγ θη ἀν 6. [πὶ ΑἸ οιηθίπθη 
ΔΌΘΡ ἰδέ ἰγοΐζ 46 σγὔββογθη ΕΘ μος ἴῃ ΑὈΪΠΔἢΠπη6 [γθιη 6. ΟΡ 
οἴβθ πον θυ Προ τππ ΒΟ! η΄ σοννᾶσίον ΠΘΙΙΠΔΠ᾽ΒΟΙΘΡ 
πη Θπἀδί!οη θη. σ᾽ ΘΟ γΟἢ] ἀδΔ}ῖη σοβίγοθί ννογάθη, ἀἴ6 (ἀθβθίζο οἰ πον 
σοϑαπίθη ΚΥΠΠΚ 850. νἱ6}] «15 τηῦρ!οἢ. σιν ΟοἸησ χὰ Ὀγρίησοη ὑπ 
γ0η. (6. πΡΚαη 10} βου! οἰ ουίθη [βαρ ἰοῦ οἤπθ φυϊηροπα 6 
ατάπἊα. δ Ζιιννοίο θη. Νδοῖ ἄθιηὴ ψυνοι [] μα θη απο, ἀΐα νίθ! θη 

(οη]θοίαΓ θη. ΠΟῸΪ ἀπ ΓῸ ἢ} Ππθιιθ Ζὰ νΘΡ θη, πᾶ 06. ἴ0}. ποι σο- 
ΒΓ θέ; 5016 910} ἴθ πὰ ἀἄὰ οἴνναβ Πηίθη, σνούαροῖ Καὶ τς οὐ ον 
Ἐνκιᾶγυης πον ἀρ θγβοῃΐθηθ, συγ θ 65. τῇΐο ἢ ἔγθαθη; τηρίη ἢδαρί- 

ν 



εν ΜΝ ἐγ λο Σ ἜΗΕΣ ΒΡΝ ΤΊ ἐπσῖς: οὐδε. 

ΥΙ ΨΜΟΒΥΥΟΚΈΊ. 

Βοβίγθθη 806Ὲ. σίηρ ἀδῃϊη, ἄἀμγ0}) ΒΘΟΒΟΥρ ΠΡ οἶπὸν ΒΟ] 55 8}}6, 
ΜΘ] 6 (45 γεογβδίδπηἷβδθ 465 δίζοκοθ ἀθπὶ ΟΠ 6. ΟΡ] ΘΙ ΟΠ ίοΓί6, 
ΟἾπα βοίηθ ϑϑι ρϑι δοκοὶ. χὰ ΒΟβομγᾶηκθη, αἴθ Εἰη γὰρ ἀἴθ6865 
{6 ΠΟ θη γα 465. δϑηΐδίθη ΤΊΔοΊκογΘ ΔΓ ὈΠΒΘΓ ΟΥιηηδβίθῃ 
Ζι1 ΘΓ] 1 ΟΠ 6Ή, 

πολλῶν γὰρ ἐσϑλῶν τήνδ᾽ ὄνησιν εἱλόμην. 

Οβίγονο, ἄθη 20. Μαὶ 18δ5. 

ἙἘοΡοτῦ ἘΡΟΥ. 

γουνγουῦ ΖῸΣ φυγοϊύθη Αὐῆδρθ. 

δἰ πὰ ΜΙτ6πη ἴῃ ἀθν {Ππ|ᾶν ο αν 465. νου ]θσθηάθη ΒΟ 65. θη 155 οἱ ἢ 
ἵπ ον ῬΙ δι μον Τοὰ ΠΟ θυ. ΕΠ Θ᾽ ΘΥ 86 1Π6} Γθίοῃ θη Δ ΠΟΘ πα νυ β8θῃ- 

50 Π Δ ΠΟ η ΤΠδ ρα, ΜῈῈΙΡ νᾶρὰ ἀ8Π6 ν γοη (61 ΟΡ σΘ ΟΠ ἢδη - 
᾿ Ιὰπης ἀδνΡ Αὐἰγαρ δὰ ΤΟΙ], αἴθ θοθοπμηθη6. ἤθθ Αδαρ Ζὰ νο]}}- 
ἢ δηάρη; τππη4 ἀΐθβθη ἢΔ 06 10}} τ ΐο ἢ} μηἷΐ 8116 μεὶ ἀ6ὺ ΚαγΖβ θη 556 η6 ἢ 
Ι Ζοἷ0 την πηδϑ! ! θη ϑογρίδ!υ ἀηίθυζοσθη. Ὠδθ6ὶ ἢᾶ06 ἴ0ἢ ἰδ νοῃ 

ΕΏρΟΙ ἴῃ ἀ6ι" ὕΟΓΡΓΘ6. Δι5θβργοσῃθηθη αγρπηάἀδᾶίζθ, ν ϑίοἢ 6. ἴῸ ἢ νο}}- 
Κοπημη θη Π6 116, βίγθησ Ὀθίοϊσί, πὰ ΠᾶΡ6 ἴθ ἢἰ6 πὰ ἀὰ ἀ6Πὴ 
δΡΔιηπηδ ἰ5ο θη γ᾽ ογϑίδ πη ηΐ886 4685 ϑοΠ 6 γ5. δἰννα8 ΤΠ ὮΡ ΠδΟΙρ6- 

ἼΣ ΠΟΙ͂Θη, θἷδνν. ἀαγρο ἢ) Ὀ]0556 γορν οίδαμο δ α16 (γδιητηδί θη νοἢ 
: Κυῦρον. (Κτ.) απαὰ Ουνίϊι5. ((ὰ.) )455 ἰγοίζάθιη αἴθ Αὐυνθί μη θη 

γῸη 66Γ δγϑίθη Αὐἴαρα ῦοῃϑί μοί γἄ ἢ Π10} δἰηά, ψῖγα Νίθιηδηάθῃ 
σὩΠάρθΓη, ὑΡ ΘΙ ΟΠ ΠΟΥ αἴ6 σγΌββθη ΕῸΡ ΒΟ 16. ἀ6. ΑΘβο υ] ΒΡ πηὰ 

᾿ ΒΡΘΟΙΘΙ ἀν Κυλ 65 80 δὶ δάϊγίοπ ἀπά 80 υἱθὶ θ ΒΡΓΟΟΠΘΠΘη 
"ἢ ᾿Αϑδιηθιηποη ἴῃ ἀ6η ἰοθἰχζίθη 20 924 ῃγϑη νϑγ[ο]θί ἢδί. 

ζνοὶ Βεοίραθθη ἢδί, 416 Αὐβοαθο ΘΓ ΒΑΙίδπ, οἴπθη Καὶ ἰβόμθη Δη- 
ἕξ ᾿δὴρ απ οἷῃ ΘΓ ΖΘΙ ΟΠ ἢἶ 58 ἀοΡ νοὴ ηροϑι [ἢν ἀΐθ θὰ ΑὐΠ|ὰρθ νοῦ - 

ΘΘΠΟΙΠΙΠΘη6η ΑΘηάἀθιησθη, 6. Κα 80Π 6 Ἀπ δησ ἰδέ Κοίηθ ϑ'διηηπηη- 
Ἰὰπρ οἴρθηθῦ ΓΙ Πα 6 ἢ, 80η 66 γη Οἱ Πθβί 6 115. 8501} Θ᾽ 5. νοὴ 
τηΐΡ ΑἸ ΡΘΠΟΙΠΠΊΘΠ6, ΜῸ 65 ηδίῃϊο Βοῃΐθη, [ὃν ἀἴ6 ΔοΠ βθηοββθη 

᾿ θοου πάθη, Δηἀθγ ἢ .1161158. 501} Ρ ἀθη Τοχὶ ἀἃ, ψὸ δϑυάδγθίθβ υπὰ 

ἡ {Πηγ| ΟΠ σ6 5. θ 6] 956 ὴ ϑνράθη υημϑϑίθ, [ἅν ἀθη ΒΟ ]6Ρ. οι βἄηΖθη; ἰῃ 
Ι Ἰοίφίογ θη 4116 ἰδϑί, ἰὴ ἀθη μον θη θη Αηπιθυκαηρθη δα ᾿ῃ γο- 

᾿ γνίθβθη, Π6ῦ αγαηα ἀθι ἀπά θΡοη Βοίσαθα ἰδὲ (οἱσθηά ον: θ)ὰ ἰο ἢ 850 
νἷθ 850 ἄδθῃ σγὥὔβϑίθη ΤῊ6 1} (6. Αὐβθαθ6 βοἰ μβιβιᾷπαϊρ ἀΠ] 8 ]} οἰ [6 ἢ 
τητι5ϑίθ. απ ἀὰ 10} ΒΙΟΠΐ, οἰ πη] θυ Κοηπθη Κοπηΐθ, ἴῃ τυνῖθ ννοῖδ 80} 
ἀΔ5 Βογοϊίβ. νοὴ ΒΏσΟΙ {Ππρϑᾶγθοϊζθίο θη ϑ!ΠΠσ αηἃ 45 ΒΟ] 886 
ὙᾺΓ, ἢαθ6 ἰοἢ πλΐο] ηἰ ἢ φοθομθαΐ, ἀα, νὸ ἴ0}} ΠΉ1Ὸἢ. 8010]. τη 
σον 5. πθιθβίο ΔΉΒΙΟΙ, ἴῃ Θη(ΒΟΠ  Θἀοηθπη Ζυίθβραϊν ᾿οίδηά, ζὰ 
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ΥΟΒΝΥΥΟΕΤ. γΠ 

Ἰπάογη, ἢὰ 65 ἰῃάβθβϑθη [ὧν «16 ΕΔΟΠσΘηΟ556η τ ΒΟ ΒΘ ΒΓ 
βδίῃ Ὑ] ἃ Ζι1 υνίββθη, ἰῃ νῖθ τνοῖξ ἀἴθθ6 χνοϊίθ Αὐῇᾶρθ ΕΠΡΟΓΒ 

ΘΟ 6 Ὠθιιθδίθη Αηβίομίθη θηϊβρυίομί, 8580. πᾶῦ6. ἴθ ἴῃ οἰμθῖῃ 
ὙΕΡΖΘΙ ΟΠ ηἶδβ56. 4116 γοη αἰθ56Ππ) 56} 05{ νΟΓΘ ΘΠΟΠΊΠ6 η6 ἢ ΑΘΠΟΠ ΘΓ Θἢ 
465 ἴῃ ἐδγ. οὐβϑίθη Αἰῇᾶσο Επ ΠΑ] θη Ζιιϑαπη πη ησοϑίθ}], βόν ἢ] 
᾿ ἀἶο γ0η ΠῚΪν Δα ΓΘ ΠΟ ΠΙΠιθΠθα νὶο ἃἷἰ6 ψνϑηΐσθη νοὴ τηἷΐρ πίοι 
᾿ Δι ΘΠΟΠΙΠΊΘΠΘΩ; ΘΡβίθυ 8 β'πεὶ πηθὶϑί ἢν ἄπροὶ ΚαῦΖο Βοιμθυίταη σ θη 
ΠΟ πβοβοθνα, ψΘ.,,Αηπη. γοη 1. σοᾶηάονι" (Πθιη}]. 850, ννῖθ 516 ἴῃ (δι 
᾿ ΝΘ Γθη Αὐῇασο Δ 0} τ ΡΠ ἢ θθβ6θθη 81); [οἰχίθγθ, σοι θ ἐὰΡ 
"ΠῚ ΒδοΙσθποββθη γΟη [6 Ρ6586. 8θη ἀν [6 ἢ, ᾿ὰ 6 10. ἀπ γοῇ θί 8 Θη 
ΠΡΙοΙς ἀθὺ γ γ5ΖΆ}}}, πῃίθι 6] ΟΠ δἰθ ἴῃ ἀΐθθοι Βαῖσαθθ δηρϑία γι 
"μὰ, θη γ ΚΠ οἢ.. σοιηδοιί τηα θἷδνν. Δ ἢ) οἰπθ πεῖς Βερνάπαπηρ 

 χηθῖηον Αηϑίοῃς (π᾿ οοἰκίσοη αἰ διμπιθγη ἀπα πϊΐ (. Βοζθίο μη) θ6ἰ- 
᾿ βοίρί. 

: Μῦρο ἐ45 ΒΟ, ἄἀθββθὴ δγϑίθ Απἰδοο τηἱϊΐ ἤ θοῆς οἴπθ 4116 6- 
τηθὶη8 Ἀπογκθηπαης ΘΡΪδησὺ ἢδι, ἅπὸ}}) ἴῃ 46Γ πϑιθη (βϑία!πηρ 

Οπἴομι ἀην ΠΠΚΟΙ απ θη βϑίῃ. 

Ὀτοϑάδη. 

ΑΙ ου ΟἸΠΡοσύ. 

ΒουΟρτιηρθῃ. 

5.90, Αττη., 1. ϑραϊΐθ, Ζ. 171 ᾿ἰδὺ λυματήρια ἴῃ λυμαντήριος Ζὰ γθ7- 
ὈΘΒΒΘΙΏ, Ὑ}16 ἄδ686106 Ὑ͵οΥ 1 ΖΘῖ16 ΒόμοΥ τ ομρ σοβθύχύ δύ. 

5, 96, Τοχύ, Υ. 1608 δῦ πὸ ἀθπὶ 2ύθηῃ (Δ ΌΘΥ ποῦ μδο ἢ ἄθιι 1068) 
γᾶ, α180 γΟΥ ε ἴϑε οἷα Κοιιτιᾶ Ζὰ βθίζθη. 



ὅδ, ἘΣ ΟΘΤΣ ἘΝ, δον ςτὸ ἘΠ 

ΒΙπ] οι ύπηρ. 

1. Πῖ6Θ Ογοβϑίϊθ, εἰπθ γε οησιησ ἀγροῦ Τγασδαϊθη, (6: 
᾿“γαμέμνων. ἀον Χοηφόροι υὑπά ἀοΥ Εὐμενίδες (Τ,]]οο 6), πῆς 
465 ϑαίγγβρίῖβ Πρωτεύς (Το ΔΙ οσἸθὺ Ὀγδοηίθ Αθϑοηγίοβ Ὁ]. 80. 2. 
(408 ν. (μν.) δυΐ ἀδθπὶ ΤἬθαίου ἴῃ Αἰμθη, ὙΠ ΓΒ Θ᾽ ηΠ 10}. δὴ 6 
ΘΡΌΘΒΘη (δα 50 θη ὨΙοηγϑθη. ΖῈ} Αἰ γα ἀπ ογμΪ6] 0 ἤθη 
οὐ βίθῃ ῬΓεΐβ. 

ἴῃ ἀγοὶ Ζιιβδιηηθ ηῃησοηάθη Τγαρδαϊθη 561} ἀον ΠΙΟΏΓΘΡ ἀΠΘΙ 
ἄθιη (οβϑ οἰβραηκία ἀθΡ. ἀθπὶ Μθηβομθη Π8ΔῸἢ βοίηθιη ὙΠὰη γνργ- 
σο!ιοπάθη ουνίρθη (θυ ο ἢ ἰρ κοἰζ, πα τηϊΐ γον ΠΘομίαηρ ρί  Οἰ 50 ΠῈΣ 
ἀπα ΡΟ] ΙΒΟΠοΡ Μοίϊνθ, δῖι5 ἄθηὴ ϑδρθηκγ θα 465. ΠΟΘ ΙΔ θηθη 
ῬοΙορ  ἀθηδιιβο5 α16 ΕΡΙΙοΓ ἄτη ΑρδΙηΘΙηΠ0Πη5. ἀαΓΟΝ ΚΙγἰ ἃ ΠηΘβί ἃ 
(Αρδιηθιηποη), αἷἰ6 ἤδομθ 8ἃη ἄθη Μόγάθιη ἀσγοῃ ΟΡδβϑίθβ ((Ποθ- 
ΡῬΒΟΡΘΠ) ἀπά ἀϊ6 γοΡίοϊθιηρ 468 Ονθϑίθββ ἀπτο ἢ) 416 Εὐπηθηϊάθῃ, 
ἴῃγ6 γογβόμππηρ πη 416 ΘηΔ4Π16ΠΠ6 ΕΡΙὄβιησ 465 (ἀθβοῃ]θοἢθ5. γθῃ 
ἄθιῃ {{πΠ|61} (πη 46) ἀν. ὙΘμη πη ΔΠῸἢ 16465 ἀἴ656} ϑίο!το 
οἷη [Ὦ β'0} θθβϑίθῃβηθθ, ἅμπββου! ἢ} ΔΡΡ ΒΟ] Οββθηθ5 ἅδηζα ὈΙΠοΐ, 
50. ἰδέ 65 ἀἋ000} ΠῸΓ οἷη ΤΉ6Ι] 465 ἀγο δ ἢ} σα! θα θγίθη (δηΖθη, 
485 ογβϑδί ἴῃ ἄἀθιη ΒΟ ]ββϑίσοκθο 416. [οἰΐθηάθ [Ι͂ἀ66 ἴῃ ἰἤγο ν θη 
ὙΥΔΠγ οἷς ΚΙΔΡ Θγκθπηθη ἰἄϑθί. 16 ἤΔ0}} 6 ουνίρθη (ϑβϑίζθῃ {6} 
ΘΙ ΠΟ θη ΥΥ̓ΘΙογἀπαησ αἴθ θοσδῆσθηθ ΒΟΠ] ἃ σοβῦῃηί ΘΓ 6 ἢ. ΠΊ1188, 
νὶΘ ἀαγο! [ογίσοβοίχίθ ΜΙ] ββθίῃδί 510} οἷπθ Κοιίθ νοὴ {Ππ}6}} ἀθγο 
οἷηῃ Οδβομ θοῦ ψίθηΐ, 5105. οἵη ΕἸ Προ δὶ ἴῃ ἤδιιβο ἰρβϑίβοίχί, ἠδ. 
ἄθη Μθηβομθη γϑυβϑ ΠΡ Ί50ῃ ἀπά ΒΟ πόγο μα ἢδῃΐ τπἃ 516 βοίογε 
ΘΡΟΓΘΙ, ΘΠ 516. 510}: οἰπθθ δι ἤθη5. Βομα ἀἶσ ΤηΔοηθη, ἀἃ8 ἰϑί 
ΔΌΡ ΒΟ] ΟΘ56 ἢ ΒΟΠΟἢ ἰπ| δγβίθη ϑίθοκθ, ἀθιη ϑδιηθηηηοη, ἰη5 [10 8ῃϊ 
Θοβίρ!!ῦ, Δ]}16 η ογϑί ἴῃ ἤθη Εππιθηϊάθη {γἰ{{ 416. νο}}6 ΔΕ μοὶς θ6- 
ΓαΠίροη πη γουβῦμηθη ἢ ΠΘΡΝΟΡ, 885. 46. ψδῃρῃδί ΒαΪ6, (6. 
Β0Π01 4105 ϑ'οἢ ἰγοὰ ἀ6ν ΕὔΡαηρ ἀονΡ (οίίΠῃοῖς ἀηγθυ γι, αἴθβθη 
ΕἸΘΟΠρ οἶδέ Ὀδηηθη ἀη 4285 (ἀθβοβίθοηΐ νοὴ ἄθιη [{ΠΠ61}] ον] ὔβθη 
Κόμπθ. {{π|60 ἀΐθβϑθιη ( ϑι μβραηκίθ α50, ἃ. ἰ. 8 ΤΉ ΘΙ] οἰηθ5 
θυὔββοθη ἀδηζθη, σἱγὰ Ἃ6Γ ΑΘΔΙΠΘΙΠΟΙ, ἄθηὴ ΜῈ] ΠΙΘΡ δ] δἷπ θ6- 
{γδοῃίθη, δυίζαίαβθθῃ βοίῃ. ε: 

Υ 



ΕΙΝΤΕΙΤΌΝΑ. ΙΧ 

ΟΠ 2, 6 Νγίπιθ νοὴ Ασδηθιηηοη5 ΕΒΡολ πη ς Ροὶ 
Το 6. ἢῖθ ϑᾶρθ νὸν Αϑδπθη 08 ΕΥοΓ της Ππεοί δι Ρ6- ὭΑΡΌΣ 

᾿ γεῖ! ἴῃ ΠοΙηοΓ8 Οάγεδθα ΠΙ. 284 {Π 258 [ἴ( ΙΥ. 519 Π. ΧΙ. 404 "ἴ, 
Ο Ἠϊογηδο. Βαππίδίθ (ἐγ ΤΠ γοϑί46. Αθρ βίο ἀΐθ Ιᾶησθ ΑΙ ν Θβθη]ιοῖς 
Ἴ Αἰγίάθη ΑσδμΘΠΊΠΟΠ ΜΟΙ ΤΡΟ], τ 510} δ ΠΙ πίον β158 ΥΥ̓ ΕἾ58 
Η ἀἴ6 Ηδπὰ ἀον Κἰγίἃ πη 5.8, ΑΘ δι ΘΠ Π0 5 (ΘΠ 8} 1, ἀπ εἰ Ποει- 

Βοιαί! θοῦ Μυκθηἃ Ζιὶ νογβ Πα θη. [8 ησ6 νυν] ἀθγϑίδηα Κα] γί  Θϑ γὰ 
δπη Βεον ΘΓ θιιησ θη (65 ΑΘρ βίΠ05, ΒΟυ Ὁ] τ 6 1} 516 56 108. δά! θη 5 ΠΠ65 
1, αἷ5. 8Δ110}}, νοὶ! 56. οἴηθη γαίμῃοηάθηῃ Εγθαπμα χα ϑ6 1.6. Παίίο, 
εἶπ ἀοιδὸς ἀνήρ, ἄθῃ ἰῃνΡ ΑρδΠΘΙΏΠ0η Ζ11π ΟΠ 2. τνᾶΠρθηα 
ΒΘ ΠΕΡ ΑΡ  ΘβθηΠ οἷς ΖΡ ΠΟΘ Θἰάββθθη ἢαΐΐθ. ΕΠ Π1Οἢ ΡΟ ΘΟ 68 

ΟΠ ἤροῖν ἀθη [οὐ σοβοίζίθη Βοριὰ ηρθη Αὐριβίῃ5, ἐἀδ5. ΗΘΡ2 ἐν ΚΙ)γ- 
[ἀπηποβίγα Ζιι ρον ηηθη, (ον Ηϊίον ρα δ ΕἾΠΕ κι ἰβίθη [86] 
᾿ἀιιδοοβοίχί, πη ΚΙγιδιηηοδβίγα [ο]σὺ ἀθιη ΑΘ615.}} ἃἰ8. βείηθ Οθιπμαἢ ΐη 
ἴπ βείηθῃ ΡῬαϊδϑῖ, 46 6Γ ἴθ νοη Μυκοπᾶ 8η)] ἀμπβϑογβίθη ἔπ 6. νοὴ 
ΑΥροβ ον μηΐθ. Νιὰμ. ὈΠῈ0 ποο εἶθ ΒΘβοΠριιηθ ΑΘΔΠΙΒΠΊΠΟῊΒ 
ἀργῖὶσ. ἅΖιι ἀἴθϑθη πα ψαγθ οἷη ϑρᾶμον ροάπηρθη, (6Γ γοὴ 
ΒομοΡ ὐαγίθ ἀΐθ Αηκαηΐϊ (65 ἤδθθιιθ8. δυβρᾷμθῃ 5016. Νδομέοπι 
ἀἴθβον οἷη δά} σον οί, τηϑ] οὐ, ον ΑΘ ΔΠΊΘΙΠΠ0η5 ΑΠΌ, ΑΘ ΙΒ. Π 05 
Εἷς ἴῃ δπίσορθη, ἰδάοὶ ἴῃ Ζιπὶ Μ4Π16 ππᾷ [ᾶ88ι σᾶθμγοη (65 
ΜΔ ]65 γὺπ φυνδηχὶσ (Προ Μδππογη Ασδιηθηηοη ππ4 5θΐηθ (ἀθ- 
[Δμγίθη θρονί!!! θη. ΑἸ]6ὸ ψογάθηῃ σοίδαίοί; ἴῃ Βδίθγ θη. Πόγι Αϑὰ- 
ΤΟ αἶθ ϑιϊμημηθ. (6. ϑοίδησθοπθη ἰγοΐβομθη Κὐπίρϑίοο εν ἂϑ8- 
βϑηῦγα, αἷθ νοῃ ΚΙγίδπιποϑίγα ΠΘΡ6Π ἴΠΠὶ ΘΙΒΟΒΪ ΔΘ Θὴ ἶγ. 80. Βαί 
5:0). Αθρίβι ῃοβ ἀν ΠΡΟ Πα Ὁ νοὸὴ ΜΙ οπΠᾶ βοιηβο μερί. 

ΠΝ Μ γι 5 γ0 ἢ ΑΘ ΔΠΙΘΙΠΠΟΠ5 ὑγιηου ἀπ ρ ΜΙ ἀοιβί γί ἄαγο}}- 
8115 δἴπον ἰγδρ ΒΟ θη ΒεΠαπαϊυηρ, ἃ ἀ6Γ ΤΙΔρίΚον (85. (ἀθβοιῖοῖκ 
465 ἰοἰἀοπάθῃ ΝΘηΒΟΠ ΘΙ, Τηδρ᾽ 65. ΠΟΟΪῚ 850 Υἷ8] ΤΠΘΙηΔηπη8, ΜΗΠοἰὰ 
οὐδν ΒΌΓΟΙΙ ΘΥΓΟσΘη, 8415 {ΓΟ βοῃθη 5ιοΠ πομΐ σοΡΡΔ θη. 8}, 
ΘΠ 65. ΠἰΟμΐ 415 ΒΌ]σ 6. οἴπον δίδγαηρ 46 σον ΠΟ θη ΥΥ̓οἰογἀπυης, 
ἴοι 85 ϑίγαίβ [γ΄ οἶπθ θθρδῆρθηθ ΟΠ] 4 οΡβομοίηί. 16 ΤΠδὶ 
(65 Αθρίβίῃοβ. 4086 πδί πίοῃς ἀθὴ ΟΠδΡδ κίον οἰπθι ϑίγαία [ΠΡ οἷηὸ 
Βεσδησοπθ ϑ0μυ1 4, Ζνᾶγ ἢπάοι 510} "οὶ Ποιηοι οἶπ Δ [Δ}Π|6 616 
Τύιοικο, ἀὰ πᾶῸ ἢ} (6. {Π|25 ΠΠ. 101. ῬΘΙορβ, 461 ϑίδιημηνγαίον 4685 α6- 
ΒΟΠΠ ΘΟ 5, 485 γοη ζθ 5. ΘΓ μα] ίθηθ ϑοθρίθν. θη Αἰγθυβ, αἴθβον [ἴν 
ἀἴὸ Δεῖ ἀον ΜΙπα δε] Ια δοῖπθθ ΒΌΠΠ65. ΑΡΔΙΠΘΠΊΠΟ 86] Π6 1 
Βενιιάον ΤΙ γοβίθβ, ΟἸ 656. ΘΠ Π 10} ἀθὴ Ασδιηθιηποῖ θυ σθθ.. ΝΟΝ 
ἀν Θάγβϑθο. Ιν. 014. νϑυβοι!ᾶσί. (6. ΠΝ θη ΑβδΙθθμη πο ἀγροῦ 
ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅϑι δώματα ναῖε Θυέστης τὸ πρίν, ἀτὰρ τότ᾽ 
ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισϑος. ὙΥΟΙΙΘΙ 65. Κάπ), 4485 ΤὭγθβϑίοβ Μυ θηᾶ 
ὙΠ 1655 ἀπ δὐ ἀοπὶ [π46 ἰΘθί6, ἱρὰ πος δησοροῦθη, ἄοοἢ 

ΒΡΡΪΟΝ. ἀἶθ σᾶηζὸ Εβϑιησ (6 ὅᾶρο, τῖθ δἷθ αἴθ Οάγβϑθα βἰθθί, 
ἀα[ῃι;, (55 “πἰομι ἤδοθθ σορθη δ ογθδηηιηρ ΟὝΟΥ οἶποΡ. ΗΠ ΘΓΘῊ 
δε οπθη ΒεοΙοἰαΐραης, βοπάογπ 05 ΠΟΡΡΒΟΙϑιοΙς ἀἴ6 ΤΙΙΘΡΙΘΔον 
(ον ΤΠὰὶ (65 Αὐρίβίῃοβ. ψ ἊΓ. 

9. Ὁ τ νᾶπα Πα 5 4658 Μγίμιιβ ἴῃ ἀν βρᾶίθιθηῃ ΖΕ]. 
Πίοβε ὅσο Πιαί ἴῃ (6Γ βρᾶίογοῃ. Ζοῖ! οἴη θοἀραίομα {Ππηννδηά ας 
ΘΡΆΠΡΘἢη, 415 ἴῃ ΕΟΪρο (ἰοἴον εν. ΒΘορδομίαιρ πα ΡΙΟγβο μα ηρ (ον 

Ξ 
ἄν 

-» 



κα υοαισιάζα σαι 

τε ξύν στα παρττο τέσσ πσστ τοῦτ «5 τονε τ τοπειςτ  τνιταξ τ τστοττήγτιττττττοοτι τι ἐγθγος. σένταττιας 

Ἷ ἧς ἈΕῚ τὶ ἐκπι ἀ δ 

δον τὸ. 

ἊΝ ΕΙΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

ΜΘηΒΟΙΘπηαία ΠΔ0}} ΓΟ δἰ βοθθη Ἀϊομίαηθσ ἴῃ ἀθ οΥ ΘΟ βοῃ ἢ 
γοΙ Κα θουνιιβϑίβοϊη χυνθί θυ! οὶ Ζὰ 8115 6 πηθῖη ον (οἰίαησ σοἰδηρίθ, πᾶμ ] 0ἢ 
Θγβίθηβ 461 Οἰαὰθ) 6. 8ἃη ἀἴ6 νϑυρο]οη6 (ΘΓ {9 Κοὶζ, ννϑοῆθ 1648 
διόγαηρ ἀν σός Ποπ θη ὙΥ̓ΘΙογἀηπηθ δὴ ἀθιὴ ΤΠᾶίοι Οἀ6Γ} 5θῖ πη 
ΘόΠη6. οὔθ ΕἸΚΟΙ] ἢ) ϑιρα , χοἰ ἴθη5 ἀ16 ᾿γ]θηίη 155. (61 [ΟΡ ν ν κθη- 
ἄθῃ ὑπ ᾿ΠΠΠ]6Ρ ψίθοΡ Βῦβθβ ουζθυσοηάθη δου]. [,μοἰχίονο ἰβί 
ἴῃ [ΟἸροηάθηη Ρορυπάδί: [πάθη αἴ6 ογϑίθ ϑομα} 4 οἷηθ ϑὅμηθ 6- 
ΠοΙβομί, (ον ἀΐθβθ. διιβί ἢν οηἀθ. ΜΘ η80}) ΔΡ6ῸΡ 8115 [ιο᾽ ἀθηβοῃδίς απὸ 
Μ4551]οϑἰ σοῖς οἷηθ ἤθθ ΒΟῃι] 4 θοσθἢΐ, βγη οἱ αἴθ ογϑίθ ΠῚ, 
εηίβίθν οἷν ἱππθγ 8} οἷηθθ (Θβο ἢ] ο 5. οἷηθ [ΟΡ δυΐοηάθ Κ οίίε 
γορ βομα} 4 ἀπά Ποἰάθη, ἀἰ6 Ζὰ 461 ΑῃΠδΙΙη6 εἷἰπθ5 ἀλάστωρ “ἢ. 
οἶμο5 Πδοϊιθρ οἰβίθβ σοί γί Πδί, ἀν νϑυ!]οοκοηά αἴθ ΟἸϊθα ον 465 (6. 
5ΟΠΒΠΘΟΠ 5. Ζ ἱπΠΠΠῈ ὨΘΙ6" ΘΟῃ μα] {Γοὶ θέ, 15. αἴθ Βίδγαηρ 46} σοί: 
ΠΟ μθη δ ογάμαπρ ἄἀσγο ἀθη {Ππἰϑῦρᾶησ 465 (θβο  ] 618. σ᾽ ϑΠη] 
οὐον οἷπθ θπα!ίομα ΕγΙόϑαηρ 8||56 1 {10 ΠΘΡΡ 516} ἰδέ. Ιῃ ὙΠ ΡΚΠΟΗ: 
κοὶΐ ἰϑὶ ἀἴθϑθῦ Ὑϑυβα Ποῦ. αἷἰθ ΒΟ νᾷομο, [Θ᾽ ἀΘηβο ΠΟ Καὶς αης 
Βορίογθ ἀθι ΜΘ ΠβοΠθηηδία!, ἀυΓΟΙ συν οη6. 6 Νθηβοἢ, 485. δίαϑ: 
ἀν. σογθομίθη Άδοιθ ὕβουβοῃγοιίθη, 5100} (6 δᾶπάθ ἀπά ἴῃ ΓοΙ 
᾿π]η6 1 ἰἰοίοι ἴῃ5. ΘΓ θγθθη τγοίϑϑδθαηάθη Εοίσθη ᾧβθου!δίενί. -- 
ἀϊθβ δ εἶδ ροβίαϊ ἐθίθ 5ῖ0} ἀἴθ ὅσ γοῃ Πα ΘΙ δάθηθη ( ΘΒΟ ἢ! 60}: 
(θη, νῖθ νοὴ ἄθη 1 ρ4αμκίάθη, 850. σοὴ ἄθη Ροϊορίάθη, βϑὶ 68, ἀ88: 
(6ν. ἀϊομίθηἊθ γοΙβαθηΐιβ 56] 08. ΠΔ0} ἀπἃ η80}} 46 η Δγί 15. 1]: 
νη 6] 6, οὐδν ποῖ. οἰηζθίπο ΠΙΘμίον τηἱϊΐ Βοπυίζαησ νοη [08] 
βᾶροθῃ πηα ἔγοῖον γον ηϊ ρίιηρ ἀπ ΕγραηΖιιηρ ΘΙ ΖΘ η6 Ρ Ζῦθσο ἀθη 
ΔΙΠσοιηοίπθη ὙοἸ ΚΒ ον τβϑίβοϊ ἢ ἴῃ 46} {Ππ|0}}Δπηρ’ ἀ 6. ὈΡΒΡΡ ΘΙ ΙΟΠΟΙ 
Βᾶσθ δἰπθῇ Θη βργΘοθμἀθπ ΑἸΒα ΓΟ νυ] ΘΠ θη. 

ΝΟ ἀἴθβοῦ βρᾶίθγθη ϑᾶσθ θυ} βίο. ῬῈΪΟΡ5. αἰ 416 Πδῆς 
ἀν ΗΙρροάδπηοἶα, ἀθγ ΤΌΟΠ ΣΡ 465 Κὔῦηϊσ5. γοη Ρίβᾶ Οδποιηδο8, 46] 
βοίηθ ΤΌΘ ΘΓ πὰ ἀθηη] ἴθ 415 (ΘΔ }} 1 σΘθ θη ΨΟ]] 6, ἀν ἴδι 
πὶ οἰ θπηθη θθβίθσθη σιν. Ῥβὶορβ 5ἰοσίθ ἀϑάμγο, 4858 6: 
Ὧθ5 Κῦηϊρβ ἀσθη! θη 6 Ρ ΜΡ Π5. θοϑίδο ἢ}; 8415. 6’ ἄθη Ἰθἰζίθγ θη 
ἀθη Γ᾽ β ΟΒ58. ΒΘΙΟΠηπηρ νου] ἴββθη, Ζπὶ ΔΗ 1ἴη58 ΜΙΘΟΡ. βίὮγχίθ 
νου Ποῖ ἀἴθβοῦ πη τη δοίη (ἀθβο !θο ί. Π16 θοϊάθη ϑόμηθ ἀθ 
Ροΐορβ υπὰ ἀθν Ηϊρροάαπιοῖα, Αἰγϑιβ πὰ ΤΉγοϑίθβ ἰδάΐθη ἸΠΓΘΟΙ 
ΘΠ ΘΙΡΓ 6. ΟΡ ϑίρροβ ππαὰ ψνογάθη απ θϑἤθοις. ϑρᾶϊθι σϑγδί οι 
416 Βοϊάθῃ Βνίάοι ἴῃ οἰπθη δίγοιὶ ὑπ ἀἷ6 ΗθΡργβο Πα; ΤῊγοβίθ 
γοῦν ἀἴ6 ἀϑιηα ] η βοῖπμθ5 ΒΡ θγ5. Αὔγορθ 201} {Ππΐγϑιιθ, ἅτ πη] 
ἴμροὸν ΗΠ. ἃι5 ἀον Πδογάθ 465. Αἰγθιβ ἠδ8 βοϊάθηθ [8 Π)Π|, 8, 
ἀθββθῃ Βοϑιίζ 416 ΠουγβοΠαῇ, σοκηΐρι, πνᾶγ. Ζὰ ΓΔΌΡΘΠ; 6. Ψ ΠΡ 

γον θαηηΐ, ΚΟΠγὶ βρᾶϊου ἃἰ5. Β Πα 2 ΠΟ Πθη 6 ζαγῦοκ, οὐθν ἱρὰ νοὶ 

4) ΤΟΟΝ 0 ἀϊ656. Βοβίγαίαηρ θυ Βομα]α 465 Ὑαΐθυβ τὶ βομπο οὔθ 

ἘΠΙΚοΪ (ν 61. Ρ. ΧΙ, 4) 61 ΑΘβοιν]οΒ ππα ΒΌΡΠΟΟΙΘ5. πὶοην οἵη, ὈΘΥΟΥ πΐοῖ 

ἀΙΘΒΟΥ 561 080 οἷπμθ δἰβϑθηθ, νγθηη ἈΠΟ ρουΐηρθ, Βομα]α Ὀοδαπρθη μδῦ. βίῃ 

οἰροπθ βο πα] ἰπὺ ἄδπη ἄἀθν ΑἸ]855, ἅϊθ βθμα]α 465 ΘΘΒο]θο 8. ἀον αὐ 

ἀον ὮροΥ ἵππη ΠΟΥ ΡΥθομοπμᾶθηῃ δύγαο. Απὶ ΚΙαυβίθη υισα αἴθδου Κ'ΔΟΒΥ͂ΘΙ 

ΒαΙΌ ατι5 ἄθ8. ΒοΟρΡΒοΟΙοΒ Ορϑῆϊριβ Κοχ. : 
ΜῈ) ΤΊΘΡΟΥ ἄὯαβ δῆοτὶ ἀλάστωρ Υρ]. ἀλ8. ΟἹοβϑδν ζι 1478, 



ΕΙΝΤΕΙΤΤΙΝΕ. ΧΙ 

15 ΖΓ ΠΟΘ ΘΓ αΘ Πα, ἀ6Γ 08 ἤδοθα ἀΪ6 θοϊάθη ΚίηάοΡ 465 Τῇγ- 
5. ΟΠ δοἴοι ἀπ ἰῃν ΕἸοῖβο ἀθπὶ Ὑαίοῦ. 88 ϑροῖβθ γοιβϑίζί, 
0 ΤἼγἐϑίο8. 5. 9816 Ο 650} 160} 1 γγἤιοη!. ΤΠ γοδίθ8. ΘΡ ᾶ]Ὶ 

βρᾶ(6ν ΠΟΟΪ αοἴηθηῃ αγ θη ὅ0 ἢ η, Αδρίϑί ποθ, (6 ἀ6Ρ χζιν ΠΘΡ ΒΟ Πδ[ 
Θοίδησία ΑΘΔΙΠ ΘΠ ΠΟΠ βΔΠΠηΐ οἰ Π θη γαΐοῦ νοῦ ρδηηΐ. 80. ἢδί Αἰγϑιιβ 
Ξ-: ΒΒ! δι! 510). σοίδάθη. πη Αθοίβίποβ γᾶσῃΐ βοίηθη ΥὙδίογ, 
ἰηάθπι ΘΓ ΑΡΔΠΠΘΠΊΠΟΠ, ΣΝ ΒΟΠΠ 465 Αἰγϑιβ, ογηογ οί. 

Ὀίοδα ϑδσθ νοὴ ἤθη ἰπ)] (ἀΘβ ἢ] οἰ 6 ἢδυβθη θη Αἰαβίονῦ. ἢδΐ 
ΑΘΒΟΒΥΠΟΒ ΔΕ ΒΘ ΠΟΙΏΠΙΘΙ, (ἃ 516 δἷπ {γδρίβοῃββ Νίοίϊν θ]θίοθί, ΠᾺΡ 
Ταμει ογ ἴππ πΐομς θΐ5. δυΐ ΡΘΙΟΡ8 χανἕοῖς, ΒΟΠΠ]ΘΓΠ ΠΡ διΐ ἄρῃ 
Ῥίονθὶ ἀ65 ΤΠγΘβί68 8ὴ Αὄγορθ τπη6 εἶα ἈδΟμ6 ἀ68 Αἰγϑιβ, ἀαγοῇ 
ψΈ ΟΠ αἴθθον οἴηθη ἤθυθη ΕἾΟΥΘ] θοσο , 45 ἄθββθη ἤδομοῦ Ἀ6- 
φἴβιῃοβ δυίινι. 

᾿ς 4, 6 εἴρθηρ δοιὰ ἀ685 ΑρδΠΊ ΘΠ 0η. ΠῈΓ δοΠ8- 
εῖδὶ 465 ΘΕ βο ΘΟ 5 (ν6]. ΙΧ. Αημη.) ΘΓ Ρ ΙΕ πὰ ἀθη)]θηΐσθη, ἀθ. 
50). ἴἢ πὶ ἀπγο εἰσθηθ ϑομυ!] 4 ὑβ ον] οἴου, ἀη4 θη 5[0 ἢ}. 800} 
ΑΘδΠΘΙΏΠΟη ἃη ἀδη) ΕΤονοὶ 465 γδίθογβ ἀὰγ ἢ} Ὑ ΓΡΔηπιησ (65 
ΤὨγοβίθ ππηἀ Αθοϊβίῃοβ θοίμ Πρὶ Παίίο, 80. δι ογάθγὶ ἄοοῃ αἴ8 
{γα ῖσοηθ ΒΟΠδηαΪπρ οἰπα Βομα} 4, αἶθ σὰ 46. διγαΐθ ἴῃ δἰ πθπὶ 8ῃ- 
ϑοιηθββθηθῃ Ὑ ΡΠ] (ηἶ55 βίθηῖ. ΠΘΡ δρίβοῃμθ ΠΙῈΡ, να ἀν. 6Γ- 
ἴαββϑι ἀθν Νόστοι Κοπηΐθ ψῸ}} ἄδθὴ ΕἼΓΘν 6] ΔΓ Βαγοίθῃ. πᾶ} δι 
Ζεοιϑίογιησ ΤΊοἑα 5 ππὰ θη ἀδάιμγο ἢ ΠΟΙ ΡΟΓΘΘΓΙΪΘΠΘη ΖΟΓΠ (6 Ρ 
Οοι{π Αἰ ΠΘη6. ΖῸΠ ΑἸΒσΔΠρΒΡΟΠΪτ6. τνἄμ! θη απὰ 415. ἡδοῃβίθ ΕΟ] 6 
ὅδη δίαγπι θεῖ ἀ6νΡ ΠΠΟΚίδηγί, 415. θη ΓΘ ἢΐογ ἀ85 νι ϑἰίουθ. 5 θ]οΚ- 
88] (6Γ οἰηζθίηθη Εγβίθη, βοηηζ 8110} Αϑδιηθιηηοθη5 ΕΡΙΠΟΡ πη 
ἀδγβίθι θη; [γ᾿ 4ἰ6 Τγασδσϊθ ἰβί αἴοβοβ δίοιϊν ὩΠΌΡΔΙΟΠΡΑΓ, ἀδᾶ 
αἴδβθ δγβίθηβ ὑϑυϊδηρί, ἀ855 Βόμυ 4 ππ4 γαῖα ἴῃ ὙΥ̓ ΟΠ ΒΟ ΜΡ Καηρ 
Βίθῃθπ, αἰδὸ 66γ ἀαγο ἀΐθ Βομυ] ἃ γου]οίζίθ ἀ10}} ἀΐθ ϑδίναία. νο}}- 
χίθΐ, ἀηἃ χυνοἰίθηβ, 4855, ΟΠ 800} 85 Κ  σ 6 56|}008{, ἀΓἃμηᾶ- 
βοὴ πἰοηΐ ἀγα οβίθ!!ς ἱρὰ, 4061} ἀἶ6 ΒΟΪσοη ἐθν Τηδί 8η οἶπῦ 
Βαβι πη θη ῬΟΓΒΟΠΠΟΒΚοΙΐ, αἴθ ἀδηη 810}} 416 ἤδο] 16. διιβῦθί οὐδ 
ἀαχὰ χηϊ ιν" κί, συμ ΑἸΒῸΓΟΙς ΚΟΙΏΠΊΘΗ. 

ΑΘΒΟΙΎ]Ο5. 86ίχζί ἤθη αἃἴ6 Ομ 4 ΑΡΔΙΠΘΠΊΠΟη5. ἴῃ 46 [Π{η|6Γ- 
ποιηης 465 Εοἰάζισοβ σορθὴ ΤΊο]ᾶ, 4 Θ᾽ δἰπθ5. πηΐίγθαθη ἡ 6168 
Θσθη ΠΙΟΠἑ ΠΡ (45 ΓΘ θΘη 50 γί  ]Ὲῦ Βῦγροι δ ἐἰΔ5 ϑρ161 σδβοίζί, 
ΒΟηάθΓη, ϑεῖπ Ἀπμιθοσῖον σὰ ᾿ο γ  θἀΐσθη, βοραγ αἴθ ΜΠ παρ (6 
Οοιμοῖι, αἷς ἴῃ ΑὉ}185. ν]αγῖρο ὙΥη46. βαηάίθ, ἀρογμῦνι πη θη 
οἴρθπθ ΤΌΟΙΟΓ Θεορίογί Ἰιαΐ; ΘΓ ϑθίψί 4180 βϑίηθ ἢδιιρίβοι! ἃ ἴῃ 
ἀ16 Ορίογαηρ ἀδγ ΓρΡΠΐϊσϑηϊθ. 

ΗΐΟΡ ψϑῖολν ΑΘΒΟΉΎ 05 γῸη δ᾽ ϑᾶρθ 80, Π80}}) ΜΘ ΙΟΠΟΙ (85 
Ζῦγηθπ ἀθν ΑΥίθμηἶβ, 616 σἱάγίσθη ὙΥΪπΠ 46 ἴῃ Αὐ15 αἷο ΕΌΪσ 6. οἶμον 
γορ!οίζυηρ 6. ΑΓ ΘΠἶβ ἀπγο ἢ ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟ 5ἰπ4 ππηὰ εἶθ γ᾽ γβῦμ- 
πυηρ ον (Οι{ἴπη ἀυγο 45. ΟρίοΓ νοη ϑθΠου πη σο]οίθη ἰβί, 50 
(58 παν! 0}. ΠρΡΠσΘ ἢ θη8. Ορίθυιιηρ νυν οἰΐθυθ ὩΔΟ ΒΑ  Πρ6. ΕΟ ρθη 
[ν Αραπηθιηηο) ΠἰοἢΣ Πᾶθθη Κᾶηη. Πΐθ ΠΙΟΒέοΓ. Πθἢ 6 δ᾽ 0 ἢ} ἀἴ6 
Ἐγομοῖ!, ὁἴ6 Βάσοη ΠΔ0]} ἴἤγθη ρμοοίϊβομ θη Τη θη η θη ΠἰΟμΐ ΠᾺΡ 
τηἱί σοἰβιί θη (6 4] 06. Ζῃὶ ΟΡ ΓΠ]6 ἢ, βοηάθρη βοραν ἴῃ οἰ ηΖθίπθη Ζύρθη 
ἘΠΊ ΖΟ  Θϑί! θη, 850. ἰοῦ ΑΘβοθυ]οβ, ἀν Διββογ θη) ἀ6η ΑἰΓΙ 6 ἢ ΟΣ 



ΧΠ ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

ἄο Αὐἰργαοῖ οἷη Ζοίο θη ουβομοίπθῃ ἰᾷβϑί, 6845 ἄθιῃ ἴῃ ἤοιηο 
1Π|5 ΠΠ.- 08, οὐ ἃπηΐθη νσοη 6 ΒΟμίδησθ ὑπ ἄθη ϑρθιυ]ησι 
ΠΔΟΠΡΟΌΙ δἰ ἰδί, ἀρ ον οἴη ψ Θβθη 10} γογβοῃίθάθηθ Βθάθαίιηρ ἢ: 
ΑΘΒΟΒΎ]Ο5. 506} ἀθη Πουθδηρ [ΟἸ ἢ ἀ θυ ηά556η (ἰΔΡ. 

γον ἄδθ Αἰβζιρ 465 ἤθοΡ 5. δυβεῃοίηθηῃ ζὰν Ἠθομίθη ἢ8ΔΠ6 ἃ 
Ῥαϊαβίθ ἀν θδϊάθη 485 [μη Θ᾽ ΘΠ θ  η58Π}| ΒΘ ΠΡ γβομθηάθη Αἰγί θη ἀ8 
ΠΙΘΙΏΠΟΙ πΠ4 ΜΙ ΘΠ 6 805 Ζυνοὶ ΑΘΠ6Ρ, λυ ΘΙ ο6 οἷηθ ἐγ ῃ εἶσ Ηἄβίη ΚαγΖν 
ἄδιη ὙΥογίθη. ϑαιητηΐ ἄθη δπηρθη γϑρζθῇγθη. ἢ δ6Γ ὅθῃον Κίοῃδθ 6 
Κοηηΐ ἰπ θη Αἀ]θΡη αἶα θοάθη Αἰγάθη, σϑίοῃθ ΤΊΡΟ]8, ΘΠ ἂυ 
80) ᾿ἄπσογο Ζοῖῖ, σἄηλι! ἢ). χουβίδγθη συ γάθη; 501} 8οὶ (165 
Ζο θη οἷη οὐπηϑίϊροβ, ]]6η φαρίθῖο ἢ οἷη πηρηβίϊσοβ, ἄθπη ἃ 
δγδιιβᾶιηθ Ζου ΠΘβομθη ἀ6ν Ηᾶβίη βδηητηΐ ἰΠ θη πηρθ ΘΡγΘ 6 ἃ 
ΖοΓ ἀον Αγίθιηΐβ, 46 Βθβο  ζουη 465 1ππσθη ὙΥΠ465; 68. δοὶ . 
ΒΘΒΌΓσΘπ, ἀ885 αἴθβθ5 Πδβθηορίοι οἴη δηάθροθ ΒΟ ΓΘΟΚ] ΟΠ 65. Ορὶ 
(416 Ορίδγιαησ [ΡΠ] ϑηΐθη8) ὩΔῸ 510}: ἴθ η6, αἀἴθϑθβ ννίθονΡ Ζ 
Ο. 6116 πθιιθη τπδπηπ] ΟΡ ἀθηάθη {Π{Π|16}}5. σνογάθ. Ἠϊθγ μι ἰδὲ ἃ 
ΒΡΡΟΟΠΘη, 4855 ἀον Κτίθρ σοϑϑθη ΤΓΟ]α, νγ8 1} οἷπ βθγθοῃίθι ἤδΟὴ 
κυΐοσ, τηἱΐ ἀν Βοβίγαίιηρ ἀθ5. Εγονοὶβ 465 Ῥαγὶβ πα 66 Γ Υϑγηΐο. 
ἵπηρ ΤΥΟ]ὰ 5 πάθη ψογάθ, (8855 806 Αϑδιηθηπ0η ([ἃ58 ΠΙΟΠΙΘΓΑΙ 
ἴοι ἀρου ποθ ἀνθ, οἤπο {{Π|61} ἀθ 6 ν δίοἢ ἀπά βθῖη Ηδιβ : 
Ὀυΐηρθη. ᾿Αρϑιηθηποη ΓοΪχί ἀν ἢ 465 ϑίθρθ, δ᾽ ἀθεγπὸγι ἃ 
ἀπο ἢ οΚ νυ Ρ ἢ ίββθηθ ΥΥ εἰδβαριιηρ, ἀον ΕοΙάζιρ νῖγὰ ὑηΐθυ ΠΟΠΊΠΊ6 
θὰ ᾿ᾶβϑί. ποὺ δἰητηδ! ἀΐθ οί Πδῖς οἴηθ νρᾶγηθη 8 Μαμηπηρ 8η ἰ} 
δΥσΘ θη. [Ι͂ἢ Απ|15. ΡΠ 6 θ θη 510} ν]αρῖρο ὙΥΪη46, ψ 6016 ἀἴθ ΕΔ 
πΠη 110} ππδοῃθη, [.8ηρ06 ΠΑΡΡΐ 4858 ΗΘ6Γ γῦρο θθη5 δα! οἰπϑίϊδι 
γγϊη4, Αραπηθηηηοη ΟΡ γἃρί 45 δ Ι5βο Θβο οἷς σϑα μι ] ἶθ, 806 ΟἿ] 
510). ΆΡΠΘη Ζι ἰάβ556η, ὑπ 418 ππη δ] 0858. δ {1 ἀπ ΘΡ ΚΙᾶὶ 
ΑΥθι 5. νου]δησ6. Ζ ΒοΡα ἰσιηρ (6Ρ ὙΥπ46 αἴθ Ορίογπης [ρ] 
σϑηΐθηβ, 4ἦἃ 50 νηί Ζυ 81 ΑΘΔΙΠΘΙΠΠΟἢ ΖΥΙΒΟῃθη δι ΒιΠππ|6 
Ναίιγ ὑἀπη4 ἀθιὴ νἱηκοπάθη Ριυ οἶδα 465 ἈπΠπΊ65 ἀπ 46πηῚ ἢΓἄηρι 
ἀον Εὐγβίθη, δ]}]6Ϊη 85 Βθββθῦ πηίθι!θσί, ἀπά ἀπῇ οἷη [ρθη 
Ὑ αὶ σὰ γἄομθη ἱρὰ 6Ρ'. σΓδιιβᾶπη 46 ΜΌΓΔΘΡ βεῖη88. δἰβθηθῃ Κὶ 
ἀθ5. ἢδ5 ἰδέ αἴθ Βοι]ἃ ἀθ5. ΑρδιηθπΊΠ0η, [Ρ Ρ ] η6. ΘΓ. ᾿ὖϑϑι 
τπι55; 616 ΥΥ εἰββαριιησ 465 ὅθῃθγβ. βϑῃς ἴῃ Εγ Παησ, ἀθν ΕΤΘΥ 
(65 Ραγὶβ γα σογἄο!ί, ΤΡο]ὰα [(ἅΠ0; 406 ἀ6ν ΕΡΌΡΘΓΘΙ Παίίθ ἃ 
ἄδθη Ργοὶβ βοίπθϑ Κίηάθβ σοβίθσί πη 445 ΒΙυΐ, ἀᾶ5. δ΄ "οὶ (δ ἃ 
[γι νϑυροββθη, Ζίθ ἢ; θη ΠΟΙ ΘΓ ομάθη ἴῃ 85. αΓΡΔ}. 

ὃ. Ὁπν η α]ὰπρ 465 ΜΥΓΠ 15 415 ὑγαρίβομοη Μοίϊνθ 
Μ|ι ἀΐθϑθοῦ νη ΑΘΒΟΠΎ]05. ΜΔ ΡΒΟΠ ΘΙ] ΖΘ Βι 5) νοῦ θΘΠοΙηηθηι 

Ἐ) Ὑγ1ν βούζοῃ Ῥιηἄδυβ οἰ ἔθη Ῥυ βομθη αρβαηρ ΟἹ. 80. ὃ. ἀπά 568: 
ἴῃ 834--87 οἷπθ Βεουοϑι οθριηρ ἀοΥ ΑΘΒΟΠγ ]  ἴβομθη αγβίθ! ] πηρ, Αι 
ΘΙΔαΡοι τὶν πἰομῦ, ἀδ88 ΒΘ βίο ΠΟΥ ΙΒ Οὗδυ οἷπ ἈΠάΘΥΘΥ ΤΟΥΤΚΟΥ ἄθτ ἃ 
ΒΟΏΥ]Ο5Β ταῖν ἀἴοβου Πδαΐαηρ' νου ϑιβρθρδηρθη οὶ, 48 α1689 ἀπά ἄϊθ ἃπᾶθυι 
Τῦιη ρ οϑἐδ] προ θυ δἰ μΖθίπμθη Ζιὶρο 465 Μυίπι5. Θπρ' ΖΙΒΆΠΊΤΗ ΘΗ ΒΟΘὮ]Π 1688: 
απ ἀπγο αἴθ Οδκομποπιῖο ον Τγαρδαϊθ Ὀοαϊηρὶ 5ἰπᾶ, ψϑηγομα ἃ 
Τυγυῖκου Ἰκοίηθ Ὑ  Υδπ] αδϑιηρ Παίθ, ἄθη Μυύμαβ, ἀοὺ ἀϊθ Ορἤθυπηρ ΤΡ 
ΒΘηΐθηΒ. 415 ὈΠΑΡυνΘμαραγο βύγαθ πα πἱομ 815. Ὀ]ΟΒ586. Ὑ ἈΥ Πα ἢρ' [αβϑὶ 
ΔΡΖυβπάονη, ὙΦ 40εν ἀϊο Ορίθυπηρ εἶμ δίγαῖθ, τῖθ γγ ΟἹ] ταὰπὶ αἴ6 



ΕἸΝΕΙΤΌΝΑ. ΧΠῚ 

οαΐυηρ 668 ΝγΠπ|5. γθὴ 46 Ορίδγιιπς ἀογ Πρ} ἰδ θηΐθ Πἄπθθη. ΔΠ66Γ- 
τἰρ6 πη5 Θϑιδ! τὰ ηρ 6 4165. [16 η ΠΟΙ ἴΒΟΠ6η. ΝΎ 1115. ΘηΡ᾽ Ζιι58Π1- 

πιδη τη ἰδὲ ἀοι ἀδπρ ἀοι ὙΓασδαϊθ ΖΘ} 10} δι πηπηΐ νου ϑθΖθίοἢ- 

ποῖ. Πθηη ἀὍΓΟΙΙ ἀἴδδθ ὅν]. {γ1{{ ΑΘ] ΘΠ] Π0ἢ Ζχαηδοιδί χηἱΐ ΚΙγ- 

ἀβιπποβίνᾶ ἰπ Κοηῆικι, αἰ ΜῈ ἰδέ ἴπὶ Κίπάθ νου]οίψί, αἴ 688} 

Κοιηπι ἀἀΠ 6 Ρ αἴθ ΠΔΟΠ6 Ζι, 516 τ1855 αἴθ Τυᾶρουϊη ἀ6Ρ Ἠδηάϊαηρ 

ανογάθη, ΠάγΓδι5. ΘΓ Ίοΐ 510} ἃ15 πδοῃβί ΒΌΪΘ 6, 4855, ψν ἅμ θη ἃ τὴ 
Ἐροβ ΚΙγίδιηηθϑιγὰ θ6ὶ ἀδν Αὐιβίψ να ης ἀθι ΤΊναι 5681 ζυγ ιοκί γι απ 
ΠΡ Αορίβϑιο5. μᾶη 6}, ὨΐδΡ απησοκοηγὶ ΚἸγιτηηθβίγα ἴῃ ἄθη ὑογ6}- 
θγαηα ἰγοίθη πλιι58. ΥΪΘ νοΐ 516}} ἃἰ6 5898. βδγοὶΐθ. νῸῦ (68. Αθ- 
ΒΟ0Ώγ05 ΤΙ οσίΘ πὶ ὙΟἸΚ6 οὔθυ ἀπιγο] ΠΟΙ 6 ἴῃ ἀἴθ86 Β ΘΖ θη 
ἀπησ ον η 611} ΠΔ}06, ἰδέ πῃ} 6 κδηηί. πο μοὶ Πομηθν, 461 416 Κ]γ- 
ἰὰπηποβί γα πὶ Οοροηβαίζ 2 ῬΘΠΘΙΟΡῈ 8415 Βοίβρὶ 8] 50! πα 1 0Π506. 
ΤυΘυΪοβὶρ κεῖ! ἀδιβίθ!!, {Ππ6}}0 56 16 Βοι]ἃ τὴΐϊλ Αθρίβίῃο5. τηἋ 
5(6}}{ 5610 8{ ἀ16 ΕΤΙοΓἀαηρ 415 ἈΔ0Π6 [ᾧγ βοίηθ {Πηΐγοὰ ἀδάΓο1 
αν, 455 δἷθ γον θη βίου θη θη Αϑδιηθιηηθη 416 ββαηά γα 50] 6ρρί 
ἼΠῸᾺ νοὶ 56 Π6η Αὐρθη ΘΙΠΟΓ6ῖ. ΑΜ 8ἃη (6 Αἰ πηρ (6. 

ΕἘΤΙΠΟΓὰπρ ΑΘΔΙΠΘΙΠΠΟΠ᾿ 5. Ὀ 6.16 101 516. 510} ΠΪΟἢ!, βοπάθγη αἴθ 56. 
ΤᾺΠΕ ἱπὶ Καιηρίθ, σθπη διιο ἢ Πἰ ΠΟΥ Π 5.166 0 ΥΥ οἶβο, θθίτη ΜΔ Π16 ἀπ Γ0]] 
αἷδ Ἠδηὰ ἐ65 Αθρίβί!μοβ. {{π4 ἀἴθϑθ ϑᾶρα βθϑίδη Π00}} ἴῃ (6ν 
Ζοΐ, 815 5[0}) ἀ16. δηάθγο νοὴ ἄθπι ΝΆ ||6 465 Αἰγϑιιβ Ὀ}Π4 6.6, ἄθπη 
Οὔθηθ αν ἰδ ἄθπὶ ϑρυ ον Ὀγ ΠΟ ἢ ΘΟ] Θθ πη δαὶς ᾿Ζγαμεμνόνειος 
(8 ΜΔ} 465 Αἰγθιιβ, νι] ΟΠ 65. 181 68. ΠΔῸἢ 510}. Ζοβ, ῃδοῃ θα! οΠἰοΐ, 
Ξρᾶϊον ἅ061 βοθἰηΐ τπδῃ οἷπο ΜΝ νυ γκαηρ ον ΚΙγίδηημηθϑίγδ 6] (6 Ρ 
ΤΙΠαΐ 56 105. δΔηροποιη μοι Ζιι μᾶ 06 πη, σοπΐ ἀ16 ὕπννδηά!πηρ Ζι- 
ΒΔΙΠΠΠΘΠπρί, 4855 ΑϑδιηθΠ0}}) ὨἰοΠΐ, ἰπὶ Καμηρίο θοΐμη Μ4}116, 50η- 
ἄδγη ἴῃ ἄθν Βαδονυνδηπα τἱϊΐ Π.Π 6 οἷποθ αθν )65, 485, οἰνπα Οο[- 
Πυηθοη [Ὧν αἴθ ΑΓΙη6, ἄθῃ ΑϑδΙΠΘΠΊΠΟη ΜΘΏΡΙΟ5. ποθ, νῸὴ Α6- 
δἴβίμοβ. πὰ Κἰγιδιηποβίγα γον οί, στ ογάθη 86] ἢ). ΑΘΒΟΠγ]05. πη 
Κοηρί 485. Ὑογ Δ! (ηἾ85, (85. ΜῚΓ ἴῃ ἀ6 1 πΓΒΡΓ ΠΡ] ᾿Ἄβϑαηρ ἀ6ν 
δᾶσθ ἤηάθη, φσογδίθζιι τὴ, ἰηάθη οἱ" αἴθ ΚΙγίᾷιηποβίγα 416 Τ|αΐ 
Δ|Π61 π΄ Δυι5Γ Ὁ] 6 ἀπ οὐδέ, Π801} (οΡ Τμαΐ ΑδρίβιΠο5. ἀδζιυ "θίθη πηὰ 
56ῖη6. Βοι ΠΟΙ] σα ηρ᾽ ΔΙΙΒΒΡΓΘΟἤΘη ἰᾶ5ϑί. 165. ἰδέ οὔθ αν οἷμθ Νειιθ- 
γπρ 65. ΑΘΒΟΠγ]05, αἴθ, πὶ 65. βοποίηΐ, Κοίπθη. Αηκίδηρ ἴδῃς, (ἃ 
ϑρδίογα ΠΙΘΠΙΟΡ. 416 Τδί νοὴ ΚΙγίιηηθϑίγα ἀπ ΑΘρίβίμοβ. σϑηιοίη- 
ΒΔ Π| ΔΒΓ Π ΓΘ [5560 Ὁ). Μ|ΙῚ ἀἴ65ον Α ᾶπάθνπηρ 465 Μγι 5. πᾶηρί 

πϑγίοθίθ ἄθυ ϑίγαΐοη τυϊθᾶου Ζὰπὶ ΑΉ]885 που 5 Ππο ὈΘητίζθῃ ἢ Εν ΚΙγ- 
τἰτηποδβίγα ἈΡΟΥ Ὀθαυγθ. 65. οἴπθβθ ὩΘ ΘΠ ΒΟΥ ΘΡΟΥΠΙΠ 65 ἤγουν ΤΠ δύ ποῦ, 
ἀα, Ὑγ]6 Βοῆου Ῥίπαᾶδν ποῦ ἀπά θα! ]10}} Ζὰ γϑυβίθμθη βοὐ, ἀ885 Ὑ ὙΠ] Π155 
τὴῖῦ ΑΘρΊβίῃο5. οἴη σ'ἈΠΖ ΔΌΒΥΘ Ομ Θηἄου Οὐ Ὑγ87. 

Ἢ ΟΡ ἄδβ αονθθο ἄον ΚΙγυβπιποβίγα ππᾶ 45 αοννοθο, ψ6]Ομ65. ἄρῃ 
Θέγοῖξ, συν ίβομθη Αἰγϑβ πηᾶ ΤῊγοβίθβ τη 0 }] ἀπο 485 Μ8}] 465 Αἴγϑιιβ 
ἀδυβίο!]τθ, πδο} Επιστῖρ. ΤρΡμϊρ. Τν 814. νοὴ θυ Τρμῖρθηΐθ ρου, ἴῃ (ον 
δᾶρθ ἴῃ ΒΘΖιθαηρ βύθ θη, τητι55 56} ΖυγΘΙ [6] Πα ΘΥΒΟΠ ΘΙ ΠΘη. Απο αἴθ 
λουτρά 65 Αρδιηθιηοῖ πη αἴθ λουτρά, Ὑ6]ΟΠ6 ἀϊθ Μαΐου ἴπτον ΤΟΟΒ ΘΓ 
ΠΟ ΑἸ115 βοπᾶοῦ, ἸΆ58Β6η οἷπο Βϑίθμαμηρ Ζιι, ἀοοῖ δα ἅϊο ΤΟ] υιηρ᾽, 
ἄλ58 ἅϊς {Ππ|ρ65[4] ππρ' ον ϑαρθ γοὴ ΑΡΔΙΠΊΘΙΠΠΟΙΒ ᾿υπηοΥαπηρ' τηϊῦ ΒΘ ΖΕΡ᾽ 
αὐ ΤΡ ρ Θμΐ θΘη5 ΟΡ θυ ρ' 5 ΘΒ ΟΠ ΘΠ θα 56], υγθηὶρ' Υ ΔΒΓ ΒΟ ΘΙ] 1 ΘΠ] οὕ ΕΓ 510}}, 

ἘὋἢ ΑὙΟΝ ῬΙμᾶδι ἃ, ἃ, Ὁ. βυϊπησαῦ μἱουΐη ταϊῦ ΑΟΒΟΉγ]05 πἰομῦ ἀΡογθΐῃ, 
ὙΘΙΟΠΟΥ βαρ, ΟΥοϑίοβ βοὶ μοὶ ἄθου Ἑτιηοσάπηρ ἄθ5. Ὑ αίθυβ (1 6 βὑϊτημῦ, 
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ΧΙΝν ΕΙΝΠΕΊΙΤΌΝΟ. 

οἷηθ 8Δη 66 Γ 6. ποίησ χιβδιηιηθη. Βοὶ ἨοΟΠΊΘΓ 50} 16 556 ῃ ἀτὰς 
{πΠ05 αη4 ΚΙγιιπηποβίγα ὀ 6 0} 10} δἰ ἘΠοθ πἀπἴ55. πη ΚΙγίδιηπΠοβίγα. 
[οἹοῦ μι] πϑιιθ (ἀθηη8}}} ἴῃ βθίη Ηδαβ; ἀᾶΠ0Ρ οἰηρίδηρί, ΑΘοἰβίΠο5. 
ἀθη χαρῦοκ Κ ἢν ἄθη Αρδηηθη0ὴ ἴῃ βθίηθπη Βδυβα ὑπα ΚΙγίδπ)- 
ὨθϑίΓἃ ΠΠ1155 5. Π80}}) ἀὁΥ ΤΊ δὶ ἀηβι θαι Β]οΙθθη. ἩΪΘΡ ἰδὲ πᾶ- 
τὔγ ἢ Α1165. ππηροο  γ. ΑΘρΊβι 05. τη ΚΙγίδιηηθβίἃ 50} }16556Π. 
ΦΥΡ οἰηθη ΒιιηἋ, Δ} 6] 6 πη1158, 6 ηη 416 [,1381 σο] ] ρθη 50}}, ΟΣ 
ἄθν ὙῸ1 φομοίπὶ ΘΘ μη. σγϑγάθη, ππᾷ ΚΙγιἄπηποδίρα θ] οἰ ἱπὶ 
Ηδιθθ 465 Αϑδιηθιηποη; 516. εοηρίδησι ἀδῃ6 (θη ΑϑϑΙΠΘΙΏΠΟΠ. 
ἰὼ ΑἰγΙἀθηρα!αϑίθ ὑπ Αοϑίϑί μο 5. ΘΒ θην οὐδὲ 80 46 Τῇαῖ, 
--- Αδβομγ!οβ. Πᾶΐ Δ0} ἄθη Υ̓δοἢ ον. 465 Ηοιηθι ἴῃ 86ῖπθ ἢ οἢ η δ᾽ 
Δα ΠΟΙ ΠΊ6η ; 8]}6ηὴ νᾶ ΓΘ η 16η61 νῸὴ Αθοίϑίίοβ σϑαπηρθη ἰδ, 
βρᾶμι Βῖου οἷῃ Πίθηοι 685. κοῦ θ] ΟΠ θη Ηδιιβθ5, ἀπ ΦυνᾶΡ ὨἰΟΠΐ, ΠδΟΙΝ, 
ΑρδΙΠΘΙΠΟΠΒ. ΑὨΜΚΌΗΪ, Βοη θγη. ἤ80} ἀθηὶ ΕΘ γβίσ δὶ, ἀαγοἢ νν 6 τ 
ΟΠ65 ΑρδηηθΠΠ0} 861 Π6 1} (θη ἢ} ]1ὴ αἶα ΕΡοΟθθραπσ νοὴ ΤΡΟ]ὰ ἀΠΖΟΝ 
Κὐπάϊθ θα. νουβργοομ θη Παιίθ. ῖ 

ΕΠΑ ΠΟΙ ἰδὲ πο 0} οἷηθ ΑΡννθ οη γ0ὴ θ᾽ Ποιηθγίβομθη ΠᾶΓ- 
δ}! πηρ Ζ αΡυνἄμηθη, Ζ1 γν ΘΙ ΟΠ 6. ΡΟ] 80 η6 Μοίϊνε ἀθη Ὠϊο οι; 
γοΥΔη ἀβϑηρ σάθοη. Βοὶ Ποιηοι ἰϑέ Μγκθηᾶ 46Ρ ϑιἰδιημηβιύίζ 468 
Αρδιηθιηηοη, 400}} ΙηΔΟἢ 6 ἢ ἅ 0} ἃπάθνθ ϑίδα 8, σῖθ Ατηγκιᾶ πᾶ 
Αὐσοβ, δῦ ἀΐθβθη ἤαἢπὶ ΑΠΒρΙ ΟΝ, [οίζίθγ δίδας θθβϑοηάθιβ, μδοὶι- 
ἄδθιη 65 Ὁ]. 19. 1. ἀθη Αγρίνθρῃῃ δϑϑίπηθθη γνὰΡ, ΜυκΚοηᾶ σαι 
κὰ τουϑίγθη ὑπ6 510} ἀπγοὶ ἀἴ656 ΕΡΟθΘΡηρ σΘνν βϑου 556 ΔΌΟΝ 
ἴῃ ἀθη Βεβ1.2 68 τηγί ίβοηθη ἈΠ Π165 αἴθ 5 ϑίδαί Ζιι βεΐζθη. θᾶ 
πῃ πὴ ἢἶ6 Ζοὶΐ ἀον Αὐἰαναπρ ἀ6ν Ογθϑίῖθ Αἰμθὴ ἀἃ5 Βα ηἶ55 
τηἷΐ ϑραγία δυίσοσοθθη ππ6 510}: τηΐδ ΑΥΡῸΒ. νου θυ η46η Παίίθ, 850. 865 
παΐϊχί ἀον ἄθη Αγρίνθυιη σϑηβίρίθ ΠιομοΡ αἴθ ΕὰΡ6] 4685 ϑιίζοιἝ 68, 
{π|, ΒΘβοπάθι5 ἴῃ ἄθη Ειμηθηϊάθη, 5 Βα ηἷδ5. Ζνβομθη Αἰ 6 
ἀπὰ ΑΓΡῸΒ 24 ἰδίθρῃ, πη δ᾽ νϑυ]αρί ἀδῆοι ἀἴ6 Ποβί θη 465 Αβᾶ- 
τΘΙηη0 ἢ ὑπη4 465 ροϑιηθίηβαπι [ηΪΐ ἰῃπὶ ΠΟΥ ΒΟ θη θη ΜΘ 1805. ὩΔΟΝ 
ΑΥ̓͂ΘΌ5. : 

0. νογρθίπάσθηρ ἀν μοίάθη Μγίμθη νοοῖ Αἰδϑίοι 468 
ΗἨδυβοθ ππῷ Γρῃϊσοπίθη5 Ορίογα πη. Νᾷοῦ 46 θ᾿ βου 6 π, 
ὈΔΡβίθ ας ἢαὶ Αϑδιηθιηη0η οἷηθ ἀορρο! 6 ΒΟ] δὰ Βὔββθη, αΐ 
ἔγθυθι ῃα 6 ἤΔΟΠ6. βϑίμθα γδίθυβ Αἰ γθβ. ἃ. ἄθη Κιπάθυη [68 ΤἼγαϑίβϑ 
ἀπ αἴθ οἴρθηθ ϑομ} 4, ἀΐθ δὲ ἄσγοῖ ἀἴ6 Ορίδγιιηρ βθῖπον ΤΌΟΙΙΘΙ 
δα 5105} ρσοίδάθη; ἀαΡ οἷν 16η6 {γ1{{ οἱ πἢϊὶ Αθοίϑίμοβ, ἀαγοῃ ἀἶ68 
τηἶ!, ΚΙγίἀιηποϑίγα ἴῃ Κοηῆικί. Ζυν ΠαΡβίθ Παρ Κοιημηΐ 06} πϊ 
(ον ΚομΠΙκι τἱϊν ΚΙγιδπηποϑίγα, ἀαγοι. νθομ αἴθ ϑαμηπηρ Βοίαθ 
Μδβϑβθι γοη Ομ] δον γί ἀπ ἀπ οἷπο ϊηπμοῖί ἀονὺ Ἡδη αηβ 
βονοπηθη αἱγρ ; ἄθηη ἰηάθηι Κα γίδηηοϑίγἃ Δη ἀβαιηθηιηοη 416 ἀπο 
ἀἴ6 Ορίογιηρ ἴῃγὸ8. Κίμ468. νϑυ]οίχίθ ἀθιῃδμ!η γἄομ!, βὕμηΐ 5ῖ6 Ζιὶ 
δἰ θίοῃ. ἃ[5 θυ κζθιις 465 Αθϑίβιοβ. απ 465 Αἰδβίοι, ἀ8π) 8ῖ6 ἀπρὸ 

«- 

ΟὉ νοη Δοριϑίμοβ 8]16 ἢ, οὐδοῦ αηΐου Μιυνιυκαηρ ἄον ΚΙγυδιηποδίτα 888 
σοῦ ν) ἄθη Ηϑπάθη ἄθυ Μαΐου θηγϊθϑθη τογᾶθμ, 8418 αἴθδθ αβϑαμᾶ 
τοἀίοίθ ἀπᾷ ἰἴπτθ ϑθοὶθ Ζιρ]ϑι ἢ τἱϊῦ ἄοὺ ἀθ8 Αρϑπιθίηποπ ἵἱπ αἴθ {Ππ08 
γγϑ]ῦ βαπαία, ᾿». 



ΕἸΝΜΕΙΤΌΝΑ. ΧΥ 

οἴσθηθ ϑομ ἃ νου}, ἀθη αἰΐθη ΕΤἼΘνῈὶ 465 Αἰγειβ. Νᾶμον ἰβί 
᾿ἐὯ5 γ ΡΠ] Π155. [Ο]σθη468. 6. Αἰαβίοι" βοῃ γί. 5᾽ 0 ἢ} Π80}} ΑΘβο γ- 
105 νῸη (6 οι! (65 ΤἬγοβίθθ πη (6 [γον] !Θη ἤδοΠθ ἠ685 
Αἰγοὺβ. Πδι, ἄθηη ἴθ [ρἄμθγθη ἀγοπθὶ 65 Ηδιιβθ5 δηζυ πῃ θη, [δηἀ 
ἀν ΠΙΘΠοΡ Κοῖηθ ὙοΡδηἸβϑηρ, ἃ 516 πηϊΐ ἄθη [οἰσθη θη ἴῃ [κοὶ- 
ΘΠ ἰπΠΘΓῈΠ Ζι58ΔΙη Π]ΘΠΔηρΡ 6. 8ίθ θη. ἢ ΐθ θυ βομϑιοῃΐ 465 ΤΉ γο5- 
ἰ65 σψϑοκίθ θη Αἰαβίοι: 465 (ἀθβοῃ οι β, 46. οὐδέ ἀσγο. Ονθβίθβ 
γοῦϑῦμηί νρὰ. ἔπ 46πη] Αἰγθιιβ 416 Ηουγβο Παίς Ζι θη Γ ίββθη, γ6Γ- 

Ἰοϊίθι ὁΡ ἀὄγορθ, αἴθ (θη ἢ} }Πη βοίηθθ Βυιίθυβ. Ζαν {Π{π|Γθῖι6, (4 δ᾽ 
τί ἴἤγοΡ ΗΠ 6. 50} (65 βοϊἀθηθῃ [8Ιηη65 Ζὶ Βαπιδοῃ ἴσο π ΠΟΙ. 
Θροίη Ρίδη πιβϑιηοί ἀπ ΘΓ. Ὀὔδδί βϑοίηθη ἔγουθὶ πἰϊΐ ἀθπὶ δ] 6 
Βϑίηον Κίηαοι, 485. οἷῃ ΘΟ ΕἾονοὶ, εἶθ 6116 πριθη {Ππ||61|5 
γα. ΠΙΘ Βόμηθ 46" βοίάθη Βγύάθυ ορθθη αἷθ6 ἤδομο πη αἶα 
ΒΟΒα ἃ ἰῃγονῦ γᾶϊθν. Αθϑίβίμυβ {0 σοηδιι ἴῃ αἴθ Επββίαρίθη. (165 
ΤΠγοβίθβϑ, ΠῸΓ ἰδί ΘΓ πὶ ΕΤ ΓΟ 6. σ᾽ οἰ ΠΟ ΠῸΡ 418 βϑίη γαίθι, ἀἃ ἀσἃ- 
ΤΠΘΠΊΠΟη θΘΓΟ (5. ππΐρϑΡ ἀθιη Βαηηθ 46 ϑομ 4 (θη, 416 οΓ ἀπγοῖ 
γεγθαπηιηρ (65 ΤΙ γοβίοβ πη ΑΘρίβίΠο5. σρίῃθ!} ἀπά χὰ Ἃ6Γ 6 
ἀυγοἢ! ἀθῃ 8115 Πη855]0561} ἢ ΙΒ. 0} ὉΠ ΘΓΠΟΙΏΠΊΘΠ6η [6] ἀζιρ σα θη 
ΤΊο]ὰ πη4ἰ αἰ Ορίογυησ βοίηθν ΤΌΘΠΓΟΡ. οἷπθ πθ6, οἷσρθηθ ϑ μη 4 
δἰηζυΓὕρὶ πη 80. ἐθιη ὙΡκοὴ 465 ΕἸ ΠΟ σοἰδίθβ ἀἴ6 οσθ δρπθί. 
6 5βοίηῃ γαίθρ ψἱγαὰ Αροίϑίῃο ἀπγῃ ΗδΡΓΒΟ βα οἢΓ, πἰοῃς Ὀ]05 

ἀστοὶ α16 ΡΠΪΟΠΐ (6 ἤδοθ σι βϑίηθγ Τηδὲ σρίγίθ θη, νῖθ βοίῃ 
γαίοῦ δον ἅπ0 Αορίβϑίμοβ {προ γον γησ 465 δῖ θθς 465 
Ἀπάθγθηῃ ϑθίηθ. Αθβδίοῃι χὰ δργοίομθη. 80. υϑυ[ἃ!} ον ἀἄθιη Αἰαβίουγ, 

ἀπα ἱπάρθιη 6Γ ΚΙγιᾷπηηθδίγὰ Ζζ θοΡοΚθὴ υγοῖβθ, γα 0} ἀ1658 
ἴῃ 485 γϑγάθυ θη Ὠἰηοί ρογίββθη. 516. ὶρὰ 46. διιβί ἤγοηἊ 6. ΑΤΙῚ 
465 ΕἸΟΠ σοἰβίθθ, αἷὸ οἰβϑη! ! 0 ηῃ6 ΤΡᾶρογίη ἀογΡ Ηδπαϊιπηρ, ἀΐθ 85 
ἰῃν ἀηροίμαπα [Πηγθομΐ Ζιι σἄοθθη πηθίηΐ, ἰῃ ἀθΡ Τμδί, 406 πὰ 
οἷη 80 μυ  ἀο]αάθηθ8. ὙΥ̓ Γ Ζθιρῦ ἀ6Γ βίγαίθη θη (ογθο  ἰσ!οῖς, ἰβί. 
ΟδηΖ ὈθΖοϊοηηθη δ βαρί δἰθ βϑὶῃῦϑί. ἤ80Ὸὸ} ἐθγ Τηᾶὶ χὰ ἰἤγοῦ Εηϊ- 
Β0Π] ἀΙσαηρ, 516. 86] πίοῃΐ Αϑδιηθιηηοη8 (ΘΙ ἢ] ἢ, ϑοηάθρη. (6Γ 
σραῖιβθ Αἰδβϑίοῦ. 465 βοῇ θοκ! ἤθη (δϑίροθογθ Αἴλθιι5. μᾶ06. 616 Οο- 
βία! 465 οὶ 65. 465 ΑϑδιηθῃΠ0η ΔΠΘΘΠΟΠΊΏΘη τη θη Νίαηη [τ 
ἀἰο Κιηάον σρορίογί. 

1. Ὁϊο (μαγακίογο ἀν δυϊγοίθπάθη Ρούβϑοηθη ἀπ4 
ΟΡ ἀδης ἀθγν Ηδηάίπηδσ ἰπὶ ΑΙ ποίη θη. ΚΙγίᾷπιη δέ 
σομογί Ζ: ἀἄθη βίδυκθη, υἹ ] ]ΘηΒΡ ἃ [Πἰσθη ΟΠαγακίθρθη, ἀΐθ, δἰημηδὶ 
γ0η (ον Βδῆη ἀδν Τυσθηά ἀΡρο]ΘηἸκί, [ΠΡ Ζ16Ι τί ἰΡοίχίσον Επογσὶθ 
οΡβίγθθθη ὑπ οΡΓοίομθη, ὕγϑργ ηθ!]οἢ ὙᾺΓ 516. 646] τππᾷ τοΐῃ, 
ἀΠ4 τῦῖθ {ἰ6Γ Δ 0} ἀπγο 6 Ορίδγαηρ [ρἢ]σοπίθη5. ἢν Μαΐου ΓΖ 
γορ οίψί ννὰγ, Ζζὶ ἀθη Μογθ 465 οἰσθῆηθη (θη }]65 ννᾶγθ δα πἰοῃΐ 
σοβο 6, θη πος 46 Ἠδοῃοσοῖδί 465 Ῥϑὶορ  ἀθη]ᾶιι565. ἄπ ἢ 
ΑΘρΊβιΠο5. Δ ἴΠν την ΕΟ] νϑγβ ΠΥ 50}. σθηδῃΐ ψᾶγο. Α4.6- 
σἰϑί 08, ΠΟΡΓΒΟ συμ τπὰ γῆ σίους, [οἰρ, 406} [ἰδ{15, νν ἰρις 
βοῖπθ 50] ]ησ θη ὑτὴ ΚΙγίδιηποβίγα., τἀπὶ ἀπ ἢ} 816. Αρδη]ΘΠΊΠΟη Ζ1 
βίζγζθοη, 6 οΓ ΕἸησδησ 21 ἢΓοπὶ ἤθγζοὴ ἢπάθί, {Π6 1} πη5 46 
Ὀϊολίο πἰοῃν πηϊ1, ἀ00 ἢ}. νὶγὰ ον βου! ο}, Ποπηον [οἰσθη, οἷῃ 
ἰδῆθ 88. ὙϑΡρ ] 0 Π05. Βοιηί! θη. (65 Αθοίϑι ἢ! δησθηοιηπηθη ΠΔΡΌΘΗ. 
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Πδηη αἶα Παιίιηρ ἀοι Κἰ γίδηηποδίγα θ61 ὑπ πδὸ Αὐβίνιηρ 465 
(αἰ ηπηον 65 χοὶοί Κὰρ, 4855 8 ἰᾶηρϑί ἀθὴ ουδυβδιηθη γαίθυ, ἠδ 
βϑίῃ αοἴσοῃ Κιηά βοίποιη Εν ορίορί, 46 η πηροίγοιιθῃ ΟΘΙΏΔΗ], 
46γ τηἱΐ ΤΡοθγίηηθη θΜΠΠ, σομαϑϑί ἢδί, ἡη4 4855 ἀἰθϑο Π455 οὶ Π65- 
ϑοῦ5. οὐδ ΒΟΪσΘ 1ΠΓ65. ΓΙ ΠἾ55865. τηἱϊΐ ΑΘρΊΒιῃ οὐδ σἂν πα θ6- 
ϑομδηἰσομ 6". ον ννδη [ν᾿ ἀδβ56 106. 1ϑὲ (ν9], 1949). Νδομάθιη πῃ 
Αδρίϑίἢῃ ἀπὰ Κἰγιἀπηηθβίνα οἰἴηθη φοῃθιιηθη ΒΠΘΡιιηἋ φΘβο ] 556} 
Πα θη, [βϑι δἷθ δίοῃ. ἀσγο ἀἸθσθη σι ΒΟΒΟ 55 65 Οδιιθηπηογ 5 
γοΡ]οο θη (νρ]. 1581); 45 ΒΙυΐ ἀδὺ ΤΌΘ ΟΡ. βο] οἴη, 1’ πὴ (45 
ΒΙυΐ 465 Μόν ΟΓ5. Ζ νϑυ]δησθη, 816. 6 50}}1658. 416 Τῆδι πη οἰδιθί 
ἴῃ ν ]} θη Βρομία χη βοῖη, ἀθηη ΜΓ 416 Βαπάθ, ψϑ 6 (οβοίζ υπηά 
5116 ἀπὶ 616 τη θη 50} 1016 (656 ]50Π8{{ οθζοόσθη, οἰ πη18] ἀπ γΟΠθΓΟΟΠ ἢ 
μαΐ, ἄδβϑθρῃ δίπη ψὶρὰ ΒοιΠδγ πα ΘΓ οἰ χί 6 Γ (ον ἰἴῃ ἀδ5 
γογ ογθθη. ϑοθα! ἃ ΚΙγίἃπηηθβίγα δα αἰ Απϑε ἀὴρ ἀυγοι Αϑρ βίῃ 
Πΐη ἄϊο Τῇδί ᾿οβοῃίοθθθη Πᾶΐ, νοηάθὶ οἷ6 οἷο. δ ἢ} πηϊΐ ||6} 
ΕΠΘΡσῖΘ ἴἢΓ 65. βίδυ κοη (ΠΡ δἰκίογβ ἀ6Ρ. Απβί γα ηρ χα. - ΝΙοπ! Α6- 
οἴβιμΠο5. 501} ἴθ ΤΙναὺ δυβί θη, 8110}} πηϊ νυ γ ΚΘ ἢ 501} Θ᾽ ΠΙΟΗΐ, 56 
ΘΙδαθῦ 5160} 415 Μυΐίοῦ πη Οδἰη νου]οίχί, δ δ᾽] θη ψ1} 510} 
τἄσΠ θη ἢ. ἃ 516 τηἷἱλ αοννα]ῦ Πἰο5. Δι βυ οἢΐθη Καηη, ηἰπηπηΐ 516 
21} [80 πη Μογβίθ! ὰησ ἴῃγο ΖυΠπο ΐ, αἀἷθ η80}] θη Απϑιομίθῃ. 
ἄον Αἰΐθῃ 45 ΜΙ(6] σχὰπθ ἄνθος πἰο ῖβ [90η5}{{Π|᾿ 0 65. θη }: ἀ6 ̓ς 
ἘΠΟΡαπα τὴν Αθρίβιμοβ νίγα σοι οίτη. ΘΘ 8] 6η, δ δη! 9}. ργπαη ες, 
816. τη ΒΘ ηβθαοῃν ἀπαἃ Τ160)} 6 χὰ Αρδηηθηηοη. [θΐθθθ θυ μθποΠο ί6. 
ΠΟΠ16. Ξρίοιὶ ἀἴο Κἰ γίᾷπηη ϑίγα 65. ΑΘϑΟΠγ}05 νοι Βορίπη 6685 ϑιΐοϊτ 8, 
45 616 ΕδαθΡβίθηδ] 6. αἰθ Εἰ πηδ 6 ΤΡΟΪ 85 γεγκάπάδη απ Αρᾶ-᾿ 
ΤηΘΙΠΠΟΠΝ. Αηκαη δηΐσοσθηοθβθ θη τῖρ, δ ΖΕ Καιδβίγορμον 
ἀδηη δγϑί, ἤ8Ὸ} (6. Ὑμπαΐ, ὙΠ 56. αἴθ Ναβκο Ὁ υὑπὰ χοὶσί ῖο ἢ. 
Ἴη ἰΠΓΟΡ ΠΡ θη (ἀθβίδ! 415. Αϑδιηθιηη0η8 (ἰ6[ σΘοΙΓἃἸκ6. πα νοης 
σ᾽ αΠποη 6 η] ΗΠ 8855. σθσθη ἴῃη ΒΟΕΕΕΙ 8 ΠΝ 

θὰ Κἰγίδπηθϑίγα ἴΠγ6 ΠΡ 6 ἀθϑίπηιησ νοὶ, πη ἄιι556Γ- 
116} Πἰθθα. σὰ προ πὶ Θοιη8}} Π ΘΟ 6}, 80. Κοηηΐθ νὸν ἐδ Καίατ 
Βίγορμθ ἀον ΚοηΠ κι. χυν βοθη ἴῃΡ πη Αρδπηθιηηοη Ὠἰοῃ χα ΠΑΡ -ὶ 
Β[6Π]Πὰπρ σοΡΓΔοΠΐ ογάθη. Πᾶσθθθη ᾿ιᾶὰὶ 65. 46} ΠΙομίοΡ ἀθη) ΠΟΥ 8. 
βογίγαροη, αἴθ ΒΟ] ἃ ἀθ5. Αρηηθιηη0  ΠΘΡνΟΡ ΖΘ 6 η. ΥΥΪΘ ἴγθιὶ, 
ΘΡΡΘΡΘη. 8110} ἦ6}᾽ 8115 ἤθη ΑδΙμοβίθη Ὧ65 ΠιΔηά65 Βοδίδμοπὰδ ΠΟ. 
461) ΚΟοπΙ Β]]Ο θη Παιβο ἀπα χιυμηοῖὶδί ἄθιη ὔηϊσο 56] 051 ἰϑί, 80. Πᾶ 
6 ἄ060}} 16η6 {Πη|0 64 η 6 6 η}6]} πῃ ἀ61 ΒΘα ΘΠ μην (6 ΟΡ ἃ] ηἶ558. 
ὑη 16 η6η ΕὙ ΘΙ πα 1}), ἀδι ᾿Π σϑοϊσηοί, τηδο ΐ, ἀϊδ ΟΠ ἃ ΑρδΠΊ6Π|- 
ΠΟῚ5 ἰπ γ0}}65 ΠΟ}, χὰ 506]]0η. Εν οιηρήηδοι 685. ΒΟ 8", (188 

Ἂ) ΠῺ58 ἀϊθβο Αὐξέαβϑδαηρ πἰοῃ ΓΑΙΊΒῸ ἢ δῦ, Ὀονγοῖδ αἴ6 οΥΒΒΠ1ΘΠΘ. 
ΒΟΙ  ἀθυπηρ (Υ. 1340 ---18957), ἀαγο}. ἡν 6] 6 6 ΚΙγἐἰπιποδῦγα 56 108. ἅ16. Αὑϑ- 
ΓΟ Πσ προ’ Ἰμγοῦ Τμαΐ ῬΟΒΟμγ οὶ; τὴῖϊῦ οἴποῦ δομθ, ὑγϑίομθ οἷη ΑΠΘΥΟΥ ἢ 
Αρϑιηθηποη 5 σὺ μϑι66, πξϑτο δῖ6. Β16 ἢ} ἀδύπϑοῖ ποθ θορπῖροπ 
όμηθη. ΑὈΘΥ ΕΣ ῬΙΟμύοΥ πού νιν ξα 55 0 ἢ} ἀϊθ Αϑηάθεαηρ, αἅϊ6. ΟΣ ἍΠ 
ἄοΥ ὅδρθ νουῃϊμηῦδ, ὩΠΑΘΥΒ., ΠξΠ]Π1Οἢ ἀπγοι ἄϊο Β' οἰ ρημ οῖῦ 4685 Αθρίθ- 
1Πο5, ἄθυ δὰ Εηύναιν ἅ695 Μουαάρὶδη5. σατὰ ταϊη ἀθδύθη ΤῊ 61] πἰτητηῦ, 06. 
ἄθηη ῬΥξο]ρο οἰποὺ Ααϑ γὰρ ἄθθ ΜουάρΙαη8Β ἀπθγοῃ 1Ππ Βοιδϑὲ (δὰ 
Τοῖρ] 610) ποθ ἰγαπῦ, ὙΡῚ, 15084---16020,. 065. 1609, ᾿ 
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ΕΙΝΙΒΙΤΌΝΟΑ, ΧΥΠΙ 

ϑεῖπθ ϑῦππθ ἐΐηθ8. ἰθἰοἢ β προ ΘΙ θο5 σόροη ἴῃ ἄθη Κυίοσ ρ6- 
[ἀπτι στ ογ θη, ἃ115 (6 ΠῚ ΠῸΡ ψνθηἶσο ΠΟ ΚΘγΘη ; 6Ρ [ὑγομίοι [{η- 
[611 [ν ἀθη ἨθΡΡΒΟΠΘΡ, Ἃἀ6Ρ 485 ΒΙπί 50 γίβθιοι: Βῦγϑον νϑῦθοββθῃ, 
ἀ6ν α16 ΜΑΠηπησ 6. ΑΓίθηβ ἀθου μῦγιὶ ἀπα βοῖηθ οἴσθηθ ΤΟΟΘΏΙΟΡ σ6- 
ορίεγί μαΐ, Π86 (ἀδϑᾶηρθ, ἴῃ ἀἄθηθῃ 4165 46 ὺ (Ποὺ ἀδγβ(6}}}, Ὀ]] 846 η 
ἀθη Πδιυρίθοβίδη 6 }} 465 ογϑίθη ΤΠ 6 1165, 9] οβδη αἴθ ᾿γυῖβοῃθ 
Εχροβίϊίοη ἐγ Τιδρῦαϊθ, 8]16] 5 ἀἴθ86 ᾿γγίβοιμθπ (οβᾶηρθ [βββϑίῃ 
πἰοί πὰν ἀσγοῃ 416 ΤΊοἴο ἀπ ΕΓΒ Ποῖς ἄονῦ οάδη θη, ΒΟΠ 6 Γῃ 
ΘηίΠα! 6 η. οἷπθ 50 ἰγοθη46 ΠΡ ἰοΥ 5.11. 465 ΑΘ ΘΠ ΠΟΠ ὑπ οἷπθ 
80 ἰΘθθπμαϊσο ΒΟ] ἀγα ἀ6γ Ορίθγαηρ 66Ρ [ΡΠ ϊ]σθηΐθ, (585 'ῃΓΘ 
ΙΓ η σ᾽ οἴη ον ἀγδπηδ ΒΟ η θη ΠΑΡβίθ! πη σ᾽ οἰ οἢ}. Κοιημηΐ. 

16 Παπάϊυηρ Βοσορ ϑἴο ἢ δυΐ ἀ6πὶ οΥοββαγ ρθη ΠΙηίουσγιιηθ 
(65 ἰγο] Δ ηἸβο θη γί οσθθ, 46 ΘΡΘη50 σ᾽ Γ ΘΙ [ἢ αἶα Ναίΐοη, νῖθ 
γΟ ἄπ σηἶ55}0}} [ἢν ἀθη ϑίθορς ψυγάθ. [Ι͂ἢ ἀθυβθ!θθη Νδοῆΐ, ἴῃ ν᾽ 6]- 
ΟΠον ΤΙο]α δ], νου κῦπάθη ΕΘ βρη ]6 αἴθ ἴγοῃθ Βοίβομαϊ, ἴῃ 
ΠΕ ΘΓ ὈΓΟΟΠΘΠΟΙ, ΓΆΒΟΠΟΙ ΕΌΪΘ6. νη ΤΓο]ὰ ᾿ἷ5 ΑΥροβ. Αυ ἄθιη 
ΠΔΟ 6 465 Αἰ ἀθηρδ]αδίθ5. θυβομοὶηΐ ἀν Ὁ ἃ ον (ΡΓΟΙ ον 1---89), 
δῦ Ζὰ ἄθῃ (ίζογη τῇ ΕΥΙὔϑιησ νη β6ῖηον Ὑδομα [6 1, αἀἴ6. 6Γ 
θ6ΡοΙ5. οἷπ ὅλην δυΐ (θἢθίββ ον Κὔηϊσίη Δ] πᾷ} 10} Πα]|16. ἢ) ἃ 
ΒΟ ῖηΐ 85 δυβοῃηΐθ Ζϑίομθη, ον ΥΥ̓ΔΟΠίον ὈΓΊΟΠ ἴῃ οἴπθη {π}6|- 
α ἃ05 ππ ΘΡΡΠΪοΚί αἴθ Ζυκαη ἴῃ βοῃδηβίθη Ποηΐθ; ὁ. Μ}}}} αἴθ 
ΠΘΡΓΒομυίη βοίουι δὺβ ἄθῖη ϑ0ῃ]αία θοκθη ἀπά ἴῃγ α16 ἴγοϊθ 
ἀππῆ6 τη6]46η; Κῦπηϊθ Θ᾽ ΠΕ 50 Π0η ϑθίηθη ἤθγγη ρογβό 10 Ρ6- 
γἄββθῃ ; γ0 1 Απάθγθη βοηνοῖρθ 6, βϑίηθ Ζπηρα 56ῖ ἴΠπη σοι πᾳ 6ῃ, 

[16 νᾶπαθ νυ ὕγάἀθη Μη 65 νϑυγαί θη, 6 πη 56 Βργθοιθη Κῦὔηπίθη. 
-- Βομοη ἀθνὺ Ῥγοϊοσ ἰδ ἀδγδυΐ Ὀδγθομπηθί, δυΐ 445 ἀδιη! (65 
᾿ΠΠΟΓΟΓΒ. ἀΌΓΟΝ ἀθη ἀοοθηβδίζ Φ ΙΒ Π6 ἢ ἀ6η ἄϊπιββογθη αἸΐοκ υὑπὰ 
ἰΙθῖα ἱπὶ ΠΙπίθυργιιηθ Ἰδαθγ θη ὙοΓ ΘΓ θη οἰ ηχαν γα; δυΐ (6. 
ἴπθη ϑοῖίθ {006 ] μου ἄθη 5᾽6, Αδϑδιηθῃηπομβ ὑπ αἷς Ποϊηιυηρ 
αὖ οἷηθ Ποιίθγθ Ζυκυη, δα ἀοΡ Δηάθγθη οἷπα ἀπηκ|6 Ηϊηννθίϑιιησ 
αἰ σοβίογί6 ψογ] (η͵5586 'πὶ ἤδιιβθ. [{6γῖσθης ἰδί ον ὙΥ̓ΔΟΠίου, 
6 ἴῃ πΠῈὶ 800} σονῖθθο ΕΔΗ Π 6 ησ ΘΠ οἰ τη Ἶἶ556. πἰο δ ἀπο καπηΐ σ6- 
ΠΘθθη 5ἰη4, ρ᾽ θἰομ ῸὮ] τὶς 4116 ἀπάθγθη ἴβθονῦ ΚΙγίᾷ πηποϑίγα ἴμ 
γιατ, ἰΠ 46 ΠῚ ΘΙ 8η ἰῃΓῸΡ Αἰ ΡΙ ΟΠ οἸκοῖ! ἴῃ Βοζαρ δυΐ ἴῃγο ΤῊ61}- 
ΔΠΙη6 Δη ΑΘΔΙΠΘΙΠΠΟη58 5΄ 656. ππ4 οἸΠΟΚΙΠΊΟΠον ΒΚ Ρ. ἀπγοδι5 
Ἰοῃ  χυοἰἴθ!. ϑοίηθη (μαγα κίον δηϊδησθηι ἰγῖ{{ ἰγθὰθ Αμῃδηρ 0 ἢ- 
οἷζΐ δὴ ἄθῃ ΠΘΡΤη Ῥοϑοηογῦθ ΠΘΓΥΟΡ, ἀο00 ἢ} Παΐί ἄον ΠΟ ΟΡ. Δπ 0 ἢ 
ἠάθνα Δῦρθ οἰησοοομίθη, πῖθ 51, ψὸ δ΄ 810}! 561051 πίοι γογ- 
ἰβϑί, απὰ ἄθη ΟΠ] βϑσθαδη θη, ἀ6Ρ, ννῖθ οὐ ἀθὴ ἀδηζθη ἀϊθηΐ, 50 
οἴἴθηα ἄθη (Πδγα κίον 465 ΥΥ̓ΔΟΠίουΘ σοίοῃμηοὶ, ἀοὺ. «5 Ηδιιββκίανο 
ἸΔΠ0Π.65. (ΘΠ Θ᾽ πη ηἾ88 νοὶ ἀπ ἰπάθιη 6Γ ἀδπϊΐ ἀη4 τηἷΐ βθὶΠ 6 
᾿θπβίνθγβο ΘσΘηΠ16ἰ 1, ΟΠ ρ (πη, 65 σογᾶάθ πηίρν αἴθ [ 66 
τησί. ἤᾶγᾶιι8, 4855 Θ᾽ νἱ6] 6. ροθίίβομο Αὐυδάγάοκο σορνᾶποῃί, ἀαγ 
Ἰ8η πἰοῃΐ οἷπ Ργαηΐκθη ἀδηϊΐ [ΓΟἸσονη. Ὠϊ6 ἀπίογρθουπϑίθη ΡῸΓ- 
Ὑπθη (ον Τγαρθαϊθ, νίθ Πίθπου ἀπᾷ Βοίθη, θϑαϊθηθηῃ δἰο παίγ- 
οἷ ἀον [ἢν ἀἴ6 ΤΡνδρῦαϊο [οϑίροβοίχζίοη ΒΌΛΙ ἰῃ Βοσὰρ δα ΒΗγι]- 
"5 ὑπ ΠΙοίΐοη. Νὺν αἴθ ἀράδηκοη πἀπὰ ἴῃγο οἰ ηάιιηρ, 50 
16 αἴθ ἄγθυησ 465 Αὐιβάγιιοκθ ΟΠμαγακίου βγη ἄθη πἰθάογθη δίαπα 

ἈΈΞΟΗ. ἀσαμ. 93, Αυῇ. Ὀ 



ὡσ ὐω δπδ'ὦο δ τμδι 

ΧΥΠΙῚ ΕἸΝΤΠΕΙΤΌΝΑ. 

Ἃο᾽ ῬΘΥΒΟη, ὑπ ϑγθηη ἰπηθη οἰηζθίηθ, βοηβί ἀδν Τγασδαϊο ἰγηηά 
Αὐυδάρὕοκο ἴῃ ἄθη Ναηα βοϊθοϑί σσογάθη, 80 δι ἀΐθ5. Αθβοῆγ!οβ. ΠἰοΪ 
ὙΠ ΚΌΡΠΟΙ. δηὴ ΒΘ ΠΘ ρθη ϑ6!] 6, ΒΟΠάΘΡη ΠῸΡ 48 σοίμδη, νψὸ ἀἱ 
ΒΕ πη ὰηρ ἀαΓ0]} ἀ85 ΓΕ ΘΗ ΒΡΓΘΟΠΘ Πα ΟΠ ΓΑ ΘΓ βιγί τυῖγὰ, νρ 
Ζῖι. ΖΦ: 9, 
ΝΟ 6 πῚ ἐ6Ρ δ ἄθῃίοῦ. ἀον Κδηϊσίη αἷἰθ ἔγοῃβ Καπάθ τηϊίριε 

{Π| 6110, 1858. ἀ18658 βοίου( ἤδοἢ συ  Θο  Βο πον Βι({6 (σὰ 90) Δ ἀδη ΑἸ (ἄγε 
ἀ6ν γῸῦ ἀ6π| ΡῬαϊδβίθ τι. δ ἄθη ϑίγαθβθῃ δι {σ θυ ομίθίθη (δίίο 11 ε 
ΟΡίθΡη. ἢ ]6565 ΟρίῈν ΘΒ δἰ ηΐ 815 ἀδὺ Αὐιβάγαοκ [Γθυάίρθη ἤδηϊε 
[ἅν ἀδὴ ἄθῃὴ Αρδιῃηθιηηοη γ ΡΥ] ῃΘηθη δῖθρ, ἴῃ ἀ6ν Τῆηδιὶ ΠΘΗϊ 516 2 
ἄθη Οδίζογη τπὶ (δ! πρθη 465 νογθθγθἰζθίθη ἀπ πη Π8Π6. θθ6νΟΙ 
βίβῃθηάθη δῆ θγκοβ. 6 Καπάθ νοῃ ἀΐθβεπι Ορίοι νου γοϊίι 
5:06}: 50ΠΠ6}} ἴῃ (6 ϑίδαι. ὑπ νϑγδηϊαβϑὶ 616 Αθιἑθδίθῃ ἀθὺ ϑιδὰ 
ἀΐθ ἀθὴ μον ἀ65 ϑίζοικοβ ὈΠᾺ66π, 510}. ἤ80} ἄ6πὶ Ραϊαβία χὰ θὲ. 
Β6Ρ6η, ὑπ 0 (6 Κῦηϊρίη αἴθ ὙογΔη]αββηρ 465 Ορίθγηβ. Ζὶ 61 
ἴδῃ η (ΡᾶΡο ἀοὁ5 40---2417). ΠῸΓ (δον {τ ἀθγο ἀθηὴ ἄθη Ζι 
ΒΟ ΔΌΘΡη ΓΘΟΠί5. ᾿ἰοσοηάθη Εἰηρδηρ ἴῃ αἴθ Ογομοβίγα ὑπαὶ γϑο] 
προ πἃ 65 ΜΡ ΒΟΠ 65. 15. ΖῈ} οἰ σθη  ! θη ΟΓΟΠ  βίγα εἴθ. δηαρᾷϑί 
8086 Πἰπηοίον 40---8ὃ4. Π)85 50} 165] 465. νὸν Τιο͵α Κἄμπηρίθηαο 
Ἠρογαβ. ΜΡ 80. ΔΙΙ550}}}655|10}} ἀΘρθηβίδηα 6. ὅοΓθθ, 4855 46γ (ἢς 
ἀἴ16 οἰηρθίγοθηθ Βοίβο δίς οἢ πα οἰ (οι 65. ἀάγδαΐ Βθζίθηΐ. ἘΣ 889 
68 86ὶ βμϑγϑὶίβ ἀδ5 Ζζθῃηΐθ 98}, δοὶϊΐ εἶθ Αἰγίάθῃ νοὴ ζΖθιβ, (6 
ΟΠ ΖοΓ 465 (ἀδβίγθοίβ, ροβϑαηΐ, μπηϊΐ 46Γ ΚΡυϊθοβρον βίθίθη ΕἸοί 
ΔιβθοΖοϑθη 8616 η, ἄθη Εγθυθὶ 465 ΑἸθχϑηάθν Ζὰ Γἄομθη; σνῦῖθ Υἱι 
1,6] 46 516. ἅ10}} δγἀυ]άθί ὑπ 6 δι ἀ6Ρ Καιηρί 5ίθ!ιθ, ἀὲε 
ΘΟΠΙΟἸΚΒΑΙ ΒΟ ἢ] 55. ὑγογθ. νο]οη θὲ ὑγογάθη ππα πἰομ8. νϑυηῦξθ ΥῸ 
ἄογ οἰηηδὶ θορδηροηθη ΕΓΘν πὶ 4845 ϑίγαίσθυ!ος. ΡΖ ΘΠ 6Ὶ 
ΠΙ65ῈΡ ΕἸηρδηρ ΘΠ} ΒΘΡοἰΐβ. ἄθὴ αταπασοάδηκθη Ζὰ θη [ΟἸσΘΥ 
ἄθη Βειγδοζαησθη ἀ65 ΠΟ 5, ἀθὺ 8010}} βρᾶϊΐθι. ἱπη 6 66. Π6] 
γΟΓΘΘἤΟθ η σὶρ ἀπ 510}} 415 ἰδ θην ἀθάδηκα ἀυγοῖ ἀδ5. 9812 
διύοι αἰ ΠΡ ΟΠ 2 ἢ ῖ, 4855. πδΠΉ] 10} αἴ6 Του Πδί σοβίγαϊ ἱγὰ πῃ 
Κοῖπθ δὅμπθ ἀδ8 Βιγδίρου ον ΡΖ π θη ντηᾶθ. γα ἰϑί, ἀῈ 
ΟΠΟΥ νοη Ζυνουβ᾽ Οἢὐ {6 Ὁ ἀθη ΘΠ ΠΟΘ η δ᾽δρ οΥ ΠΠ, 46. ΖΡ] 6 0} 
ψὰ5. [ΓΙ Π0ἢ). ἴῃ αἴθβθη Απδρᾶβίθῃ ΠΟῸἢ πἰοθὶ ΔΒοΘΘρΓΟΟΠ 6 ἢ ψΓι 
γΟὴ 058. υπ| Αρδηθιηη0η, (6 ἀπλο! ΝΟ Ροδομίαησ (6 Γ. ΥΔΙ 
ππηρθη 468 Ζθι5 ὑη4 θΘΒΟΠ6γ5. ἀαγο ἀἶθ Ορίογαηρ ἀ6ὺ Γρῃϊσϑηὶ 
ϑοίγονο ἢδΐ. [Ιηάθὴ (6Ρ ΟἾΟΡ νῸΡ ἀπ) Ραϊαβίθ δησβίδησί [5 
56 οὐ αἴθ Ορίον Πδηηηηθη δι ἀθη ΑἸζἄγθη ἀπηὰ σποπάθί βοὴ ἃ 
416 Κὐηϊρίη τηἶἰΐ ἀν Ροβομοίἀθηθη ΒΙ{(6, 1Ππ|, θη 68 βοηϑὶ {ἢ 81 
11, ἀθον ἀϊθ δυμδ!ίθμθ Βοίβομαϊί,. οἴη ΜΠ Πὰπρ σὰ πηϑομθη. ἢ 
ΚΙγιίδιηπθβϑίγα θθίη) Αὐθίθη ἀ465 ΟΠΟΡ5. ἢἰομς δὰ ἀον Βάϊηθ ἴδ 
580 δῖ ἀἴθβ6. Αηγθάβ 465 (ποῦ αἰ Βοαδαυϊιηρ, 516 ζῇ ἢ Γδιὶξ 
1 6ΐθη 8 εἶθ] Ρϑϊαβίθ Ζζὶ νϑγδη]βθθθη. 165 ϑϑβοῃίθῃΐ πἰοῃΐ 80 
ἴογὶ ἀπά ἀν (ποῦ ϑἰησίὶ χαηδοῃδί οἷη 8 οἰπθπὶ ϑιΓΟρΡ ἢ ηρ8ᾶ 
τη4 οἰπὼ ἔροάα ᾿εοβίθηθηδθβ, Ζῃ Ῥαγοάοβ σϑῃῦνθηάθε (δου ἰθο 
ἴῃ ΜΘΙΟΠΘΠῚ ΘΓ δθΐηθ Ζανθγβίοηΐ δα Ἃ6 5ῖ΄65. ὑπὰ χιρίθίοἢ βοΐῃ 
ΒοΒΟΡσηἶθ5. ΥῸΓ οἰπθπὶ θΘυογβϑίθ ῃθηάθηῃ {Πηρ]ῦοΚ ἀαγος ([ἀϑὺ ΘρΊβοΠῈ 
ἘΡΖἄμ!αηρ ἀ65. (Ὀ 6 Γοἰῖ8. γοὴ 5 θΘΒρΡΓΟΟΠΘΠΘΩ) ΖΘ Ομ θη 5 πη (6558 



ἘΙΝΠΕΙΤΌΝΑ. ΧΙΧ 

Πευΐαησ ἀυγο 4] 0.85 πᾶθον ὑοσυῦπαθί. Αὐἱ ἀοΓ Εγβηάαηρ (65 
οπΡμῃ ἘΠῚ βεῖπον Πρθιυίπην ὈΘΡμΓ ΒΘ .Π10} αἴ6 Αη]ᾶσο (65 
Βιύοκεβ. 8165, ἅ06} Ζιρ]οῖο}} ΒΟ ογο5. σι! οκ τὶρὰ Αραμηθιηποη 
γουκαπαοί; (61 οἷπθ ΤΠ6Ι! (6. ἀρ] 1 ΚΠ] ΟΠ θη ΡΓορΠθζθίαησ σϑῃΐ 
Ῥαα ἴπ ΕΡΓΠησ ππηὰ ἀν ΟἼΟΥ τἢ185 θΘΒΟΡσΘη, (155 Δ 0ἢ ον 
Ζοῖίο, ἰἢ ΠΟΟΝ ἀπναγβί πα 106. 510. οΥ[ Π] 6 τυῖρα. ΠάΑΠΟΓ βοῃγοὶθί 
50; ἄμ556  }Π 10}, ψῖ]8 ἅ05 ἀθιὴ ΘΡ6ἢη θΘβργοοῃθηθη 5.{{Π᾿ 0 Π6η ατιηά- 
σοαἀδη οι 465. δ ὕοι 5. ἱπη61]10}}, ἀ16. θᾶησο ΑΠπιιηρ 465 ΠοΓ8, νῸη 
ἰοὺ δ᾽ 15 ΖῈ Καίδβίορ μα. ἜΡΓΟΥ ἘΠ ἰδ πη συ ]ομθ. ἀπο ἄθη Ζι- 
Πότ ἀαγο ἄθη Κοηίγαβί ζυ βοὴ ἀθπη ἄϊπιβϑθγθη Εἰύιοῖς ἀπ ἐδ ΣΡ 
Βοίγο μία πη οἰηθ8 Ρονογβίθῃθπθη [{{Π|16118. ἴῃ ϑραμππαης δΡΠδ]ζ, 
80 νῖο Κ] 085 616 σὐπηϑιϊσο, ϑ6ῖί6 465 Ζθίομθ 5. πὰ. Κα ΒΟΡΠΓΙ, 
ἀἴθ πησίϊηϑίϊσ6. ἀδρθσ θη διυϑ[ ἢ ΠΟ ΠΘβρυίοῃΐ, 580 νηοί Δπο}) ἄθι 
μοῦ εἶπε Βεοιίγδοῃίθησ ἰῃ (θη [Οἰσοπάθη ΟΡ θη 415 ΠΟΟΪδ ΖῈ} 
Ῥαγοΐίοβ σϑοῃῦγθπάθη (Ποῦ! 64 (102 .--- 241) ἢ ἄθπὶ γούδαβοθ- 
βασίοη [Πηρ] οἷς Ζι. ΝΟ) εἰπθίη ἃ118 [ἰθἴθπη ὑ 6] 51 ὔβθη (οί! 
ΘΠ ΒΡΓΠΠΘΘΠΘη ΠΟΡΡ]ΪΟἤθη ΓΟ σοβᾶηρα ἃπΐ 416 Μίδομς ἀπᾶ Υ εἰ(- 
ΓΘΟΙΘΓ Πρ 465 Ζθι8, (δ. 416 Μθηβο θη Ζ}} ΒΟΒΟΠΠΘΠΠοἷζ δη|6ἷ16, 
516 γΆΓΠῸ ἀπα ἀαγο [οἰ χὰ ΒΥ πη ηἶβ5 [ἢ ΓῸ, σοι ] ἀογὶ ον αἴθ 
ἰγϑυνῖσο [56 (65 ἤθθγθθ ἰῇ Α]Ϊϊ5, 416 ΕΟΡἀογηρ (6Γ ΑΓίθιηΪ5, 
485 οι ννδη 6 ΑΘΔΙΠΘΠΊΠΟΠΒ, 56 ΠηΠ8 οΡθ]πάπησ ἀπ ἴῃ θΘΒΟΠ6Γ5 
ἰοθοπαάϊσθη πὰ (οὕ Ρουθ άθη Ζῦσθη. ἀΪθ6 ογαῦβαπηθ Ορίθγπησ 
Τρμϊσεηῖθηθ. 80. Παΐ Ζθιιβ νυ  Θ θΘη5. θη ΑΘΔΠΙΘΠῸη ϑονδγηΐ, 1 
γΘΡΘΘθΘη5 ἀπο [1,ε]ὰ Ζι ΕΥΚΟΠηΐηΪθ56. Ζὰ [ἀῃγθη σοϑιομί; 6 
ΒρΓίοΠ6. (685 ΚἈ|0Π 185, 46. 5'εἢ 5. 1εἰχί θυ} θη, θγάθῃ 510} 
ΔΌΟΝ [ΘΓΉΘΡ Θγ 16 ἢ, ἀπὰ τνοϊίθροβ Πηρ] τοῖς, αἴθ ΕΌΪσο ἀ6Ρ πϑιθῇ 
ΒΟ θη Ομ], Ὀἰγρὶ βου ἀϊ6 Δυκαη. ΠΙΘ Ραγοάοβ "6 οΎῪ ἔ τ- 
ἀοῖ α'580 ἀἴ6 ὑγδρίβοῃθ Ομ] ἃ Α σ ΔΙ ΘΙ ΠΟ ἢ 5 ἀαγο ΝΙΟΠΙ- 
Βοδομίπησ ἀ6Ρ. σοί 0] ]θη ΑΓ πιιησοη ἀπαὰ θοβοη 6 γ5 ἀσγοῃ αἴθ Ορίο- 
της ἀον Ιρῃϊσθηΐθ. 

ΕἸπθη βίδγκθη Κοηίγαβί 211 41656} {γθοη δι Ππηπηπηρ ὈΠΠΔοὲ (45 
[οἰρθπάθ ουϑί Βροίβοάίοη (248---944), ἴῃ ψ 6] μοι Κἰγιᾶπηποβίνα 
ἄδπὶ (Πμογ θη Κ4}} ΤΥῸ)4᾽ 5 νου κὐπαάθί ὑπ ἴῃ ὕβδογδιιβ σ᾽ ἄηΖθηο Γ 
Βαγβίθ! πηρ Οἶ6 οἰηζθίηθη ϑίδίϊομθη δησίθθί, 0 Π6 αἰ δι - 
554} 6 γνοὴ ΤΓο]α 5 ΑΓΘῸΒ ἴῃ 80 ΚΌΓΡΖΟΙ Ζοῖΐ ἀαγο δα θη. ὨΔθ θη. 
Βαγαιΐ νογϑοίχί 516 βἴοἢῃ ἴτπὴ (ἀοἰδίθ η86]} ΤΊΟ]α τιπι ΞΟΠ] ΔοΡί ἴῃ θ6- 
σοϊβίθγι ον ἤρθάθ ἄθη Ζυβίδη (6Ρ ϑίθσοῦ. ὑπ 46ν Βοβιθοΐθη; δ06Γ 
ΠΟΟἢ 56ῖ πἰομί ΑΙ165 σϑίμδη, πο) βδίθμθ ἐϊθ Βἰοκί γι θθνοῦ; 
τηῦσοη αἴθ ϑίθσον. πἰοῃΐ ἴῃ [{6 ΘΓ πλ{ἢ} ἀἴ6 Τοηηρ6] ον αδίίον Ζου- 
ΒίΟΓΘ ἢ, ἀπ) ἠοῖ! 645 [,οἰὰά ἀ6Ρ (οἰδαϊοίοη. οργδο 6. ἀπ ἱπηθῃ 
Ψνοράθγθοη δυΐ ἀν Ποία γί δ γοῖθ. ΠΡ Αὐβάγιοκ [ῃγ 65. ρδιγῖοιϊ- 
506 η (ἀοία ]β πὰ ἀν Υαηθο ἢ, 4885 485 Ηδθϑὺ οἰ οι! 10} Πρίμη- 
Κοῆγοη πιῦσο, ἰδί δ ΟΠ 15 σομηοίηί. ΝΙΟΠ5. [ὕγομίοι ΚΙγιᾷπιηηοβίγα 
ΤΠΘ ἢν, 415 4485 ρδιηθιηηοη δι 661 Ποκία γί νογαποὶοκα απὰ 
βῖ6 σρῃϊπαοῦί ΓΘ ἐἃ85 ἰδῆθθ νογθογοίίοίθ, ἴἢγ6 θη 6616. οῦ- 
{ΠΠ|᾿ὸ πὰ ΒΔ η΄ ἄθηὶ ΜΌΓΘΟΡ ἰῃγεβ Κἰπάθβ διιβζυ ἅγθη, 
Ὀίοβο Βεδβογρηΐβθ νϑυδη ϑϑί δ. δθθη 2 ἰἤγῸΥ Απβίμνγαιπσ ἴῃ Υ͂, 
928--591. Ζυρ!οῖο. Ππαΐ ἀἴθθο 5(61|16 αἴθ Βεβιϊππιηρ ἀϊθ βοΠῦπθ 

ΡῈ 



ΧΧ ἘΠΙΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

Το]σοπάο ΕΡΖΆ Πα ησ ἅθ ον ἀθη ΒΟΒ ΠΡΟ. πα 4845 ΘΟ ἢ οΚ88] 465 ΜΝ 6η6- 
1805 νογζΖιθογοϊίθη. -- 16 ΕπύνοΚ! αησ ἀ6. ἰγδοίβομθη δομα ἃ ἀπὰ 
Βεβίγαιησ Αρδιη ΠΟ η5. 50] γοίοί ἴῃ ἀΐθϑθηη Ερἰβοαΐαπη ηἰοῃΐ ἔογί. 

Πδηκογί}} ψϑηάοὶ 5101. ἀ6Γ (μοῦ ἴῃ οὐϑίθηῃ ϑδι.δϑὶ ΠΠ 0 
(945---411) δὴ Ζθυβ8, ἀθ' ἄδθὴ ΕΤθνθὶ ἀθ8 Ῥδγὶβ ροβίγαϊ, ΠΡ; 
Μδομί υηἀ Ποϊομίμαη Κοπηίθη ἀϊἷθ6 δ|{6 δίδαί 465 ΡΓΪΔΙΠΟ5. γῸΓ ἰ6ΠῚ 
Ὁπίογραησο ἢ! βομϊζθη, ἀἃ 516 αἴθ Βομα!α 465 Ραγὶβ σϑίμοι, 
ον αἴ6 σαϑί! 6. Αὐΐηδῆπηθ. τηἰϊΐ ἀθν Επι γι αηρ ἀ6Γ Ηθίθηᾶ υϑῦ- 
δοϊίθη 806; 80 861] Πβίθηδ δυβθθζυβθη, ἄἀθῃ) γαίου απο Κυΐθρϑ- 
Γὔβιθηρ ζυρ 556 η4 ὑπ Πα γοΡά ρθη 415 Βιδαίρθβομθηκ Ζι- 
Ὀγίηροπά; ἀΐα ϑὅ'θῃθν τἰθίθη θη. θοῦ ἀδ5 Αἰγ] ἀθηῃδιι5, ἀ6π ἀΐδ 
ΕἸσΟ ἀρ Ηδίθπα ζυὴ ὙΘΡάΘγ θη ΘΓ ἤθη 5016 ἀυγοῸ} ἀϊ6 
ΒΟ ννᾷ0}16. ἀ65 Μρηοίδοβ; αἴθ Βοηθαο! ἢδοὴ 46 ΠοΙθηἃ νου ἰογὶ 
ἴῃ πὶ 4116 [6 θΘμβσΘΠι155,Ἠ 1 ἴῃ ΒΙΙΔ ἀμηβομνθθῦ ἴῃπ τνδομθπὰ τὴῖθ 
ἰΓᾶπμηθη. ἢ θϑο ΓΟ ]βο θη ΒΟΠΠ] ἀοταηρ ἀ65 [645 465 ΜϑηθΙδοῸ5 
γα (45 [οἰ4 ἴῃ σης Υθομθηϊδηὰ σοσθη  θοΡσ βίθ!ῦ, ἀδ5. 5616 
Βύμπθ σθρθη ΤΊΟ]Δ ϑδηάίθ τηὰΔ ἢὰΡ αἷ6. Α50}ῃ6 ἐδ (οίδι θηθη Ζὰ- 
τ οκογ δ]; (5 ογζουρὶ ΜΉΓΓΘΩ τη 885 σορθὴ αΪ6 ἨθΡΡβΟΠΘΓ, 
45 ΒΙυΐ 50. νἱ 0] 6γ (οί! ! ΘΠῸΓ ἰαϑίοὶ δυΐ ἰἤηθη, ζΖιπηαὶ ἀἃ ἴθ 6Γ- 
τη ἄϑβί σον υθη ρου δυρί [δἰ χὰ 186 ϑίυγΖ [ἅγί, ἀδγαμη 56] 
οἷη βοβϑοποίάθηθς αἰ νι ἀμϑομοηϑ Γἢ, ἴθγη γο ἄθῃ Βα ἀ6Γ 
ΕΓΟΒΡΟΓΟΓ ῖθ νοη ἄδη 0088 ἀ6Γ. ποι ίβοῃδί. ΥΥΔΓ ἴῃ ἀ6ν Ρᾶγ- 
οὐο5 αἴθ ἱγασίβοιθ δου] Αρδιηθιηηοηβ ἀπΓῸ ἢ} ϑοῖη ΝΟ δοῃίθῃ 
ἄν ρος! θη ΑΓ ρθη, 485 50 Ὰ ᾿Ϊδ5. Ζὰ Ορίθγηρ ΓρΡΠΙρ ηΪδ᾽ 5 
οἴη, Βεργηαοι, 50. δῃιΠ}}, ν δἰ[θν ΖΓ Ὁ Κογ θη, ἀθνΡ 2. ΤΠΕΙ 
465 ογϑίθῃη ϑδίδβίιηοη ἄθη ἀγαηᾶὰ ἀἴθβον σῦς 106 η ὙΥ̓Ρηαησθη. Ζ605 
αΐί6 νοῃ ἄθηι Εδ σις Δροθιηδηηΐ, ἀδιηϊ, πἰομΐ θσθη ἀ65 γ8γ- 
1υϑίο5 Εἰη65 δ 165 6 6" σϑηζ αὐ θοπθηϊδηὰ Κἄιηθ. 850. νἱγὰ 
416 ΠΤ] η0οΥ πο ππηὴρ 465 ΕΘ] ἀζιιρ 5 56] 051 ΖῈ οὐβίθῃ ἰγδοὶ- 
50ῃ6ηὴ ϑομα!α 465. ΑΘΒΟΠΎ]Ο5. 

6 Βοίβομαιθ ἀὰγ 0} ἀΐο Εδαογροβί, 8ῃ ἀθυθη ὙΠ ΡΠ οἷ οἰ πζθὶηθ 
808 ἀθὴ (μογ Ζὰ χυνο [6]η δηΐδησθη, σῖγα θᾶ] ἃ βοβίδιϊσί ἀαγοἢ 
485 Αὐ[ίγοίθη. ἀθ5. νοὴ Αρδιηθιηηοθη δΔοροβϑαηθίθη ἨδΓΟ 45 (χνν οἱ [68 
Ἐρεοἰβοάΐοη 412---Ο09), ἀδγ βσογά νι ἀθη ναίθυ πα βοῃθη Βοάθη, 
αἴ Οδιίοῦ τπἀπὰ ἄθη Ἠθγγβο ρα αϑί μου δοὶ πηὰ ἄθη 5ϊῖ65 πὰ 
ΒΟΙ θη Βα] πὶ Αϑδηη ΘΙ Π0η5 γογκὐπαοί, Π6Ρ ΟἸοιν ἰδέ νον ἀ6ὺ (ἰοἰβίθη. 
Εγοσάθ ρου θη, ϑοῖίπο Αμηπησθη βο ννοίσθη, αἷθ ἢ δα! ΟΠ 6 η 8 Γ- 
Δ] ἰηἶ556, θεν 6] 06 ἀΪ6 Αὐΐγοσιιηρ ἱμμῃ) οἷη Ὑ͵ογί Θη ]οοκί, βἰθῃξ 
6 ψίθ ον σρουάἀποί, ἀν Τοῦ ἰδέ ἰῃπὴ οὐ νν ηβοῆϊ, ἀἃ τηϊν ἀν Ἀὔοϊ- 
κοῦ 465 ΠοΡΎΒΟΠΟΓ5. δοίη Πιδομβίοῦ Π580}) ἴῃ ΡΠ] ας ροΠΐ, 
ΚΙγιᾶδιηπδβίγα {γα ρἷνι ἴῃ [οἷη δηροίερίον Βθᾶθ, 4885 6 ἀθὴ 
ΟἸδα θη Ὧη ἀϊο Εϑιιθυροβί ἰΓοἱΖ 465 Ζν δ [6] η8 ἀπά ϑρο(6! η5 ΠΟΘ ΘΓῸΣ 
[6β σθῃδιίθη. ἀπ δυΐ ἄθη ΑἸἰϊᾶγθη ἀθν Οαδί(ον. σϑορίεγι πᾶθ6; (6 
ΜοΙάμηρ 465 ΠϑΡο 45 βϑαὔγ [8 ὁ5. πο ί, ἀ4ἃ 516. θᾶ] ἃ νοὴ Αβδιηθιηηοι 
Θο! 5. ΑἸ165. δ Δἤγοη νγ γ ο; Θ᾽ 5016 ν᾽ θ᾽ 6 ἢ Ζὰ βεϊποιῃ ΠΟ 
οἰΙθη, ἀδιηϊΐ ΟΡ 50 θᾷ] ἃ «15 πόθι! Κοιηπηθ, δ πϑομΐ ἀ6ν Βίδδ, 
πη ογβομηΐ νὰ ἴμγ, 6ἴ6. 5 ἔγοιθ Πυ(ονίη ἀ65 Πδυβο8 Κοῖπο γᾷ 
Δ|Π6η ῬΠΙΟμίΘη. ἴῃ (οι Πἄηρο 46 Ζοῖλ νϑρὶείχί ᾿ᾶῦ06. ΠΡ Ηογᾷ, 
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γα ᾿πά 6586 ΠΟΟΪ σοι (ΠΟΥ δυσῃΔ] (θη, ἀθν 8115 ἰγθιιθι Απμᾶπδ- 
ΠΟΒΚοΙ; δὴ 485 ΗδΓγΒΟ ΘΓ Δπ15. ἃπ0}) η80) ΝΙΘΠ6]805 ἔγασὶ ὑπὰ {061 
ἄδββοηῃ γ υβο πάθη πὰ ἄθη δίυσιη δυΐ 46. ἈΠΟΚΙΔγίὶ Αὐϑβιταη[ 
ΡΠ]. Πυγοὴ ἀἶθ ΟΠ] θριηρ ἀ65 δίαγιηθθβ, ἀ6 815. ἢἰβίου 80} 68 
Ἑακίαμα. 80 μη ἀδι γοΙ βιὰ παραὶ τθσθὴ ογνᾶπηΐ ΘΓ 6 η. Πηϊι55[8 
πη ἀδλύαπι 00 }} νοπ ΚΙ γίπηποϑίγα τηοίνἱγί ἰδέ, δυο ἰ ἢ! 46 ΠΟ ΓΟ 
ΔΒΒΟΓ θη, (855 αἴ6 Παγβίθι ὰηρ 465. νυ ίθγθη ΘΟ οκβα 5. 465 ΝΙ6η6- 
1405, ἀδὺ 5ἴ0}. δὴ ἀ6. δγβϑίθῃ 5οῃυ ἃ 465 Αρδιηθπηποι θοίΠ 1 ΠΠ|σὲ Πδΐ, 
γοη ἃἀοΥἦ Ηδηα]πρ τιΠ56 165 ϑδίϊοικοθ δι ιβσ βο ]οββθη σἱγα. 

ΠῸΓ πὰ γὸη ἦν. ψ ΓΚ] 10}. δυο] σίθη Εἰπηδημηθ ΤΓΟ)8᾽ 5. θ6Γ- 
φρισία ΟΠοῸΡ βαβίπρί 'ἴθΏ ἄθπὶ [οἰδοπάθη χζϑϑὶΐθη ϑδιδϑι 0 ὴ 
(6604---55), νῖθ νϑγά θυ] οι ΗθΙοπὰ [ἂν ΤΊΟ͵]α σονογάθη 586ὶ, υπὰ 
Κηϊρί!ί ἀδγὰπ ἄθη 8η Ἂαἴθβ}ῦ ϑί6}186, Κα} γὸὺὺ ἄθιη Αὐἰἱγοίθη Αϑὰ- 
ΤηΘΙΏΠ0Πη5, ᾿6αἀθυίπη θυ! 6 ὴ 8]]σϑιηθίηθη (θάδηκθη, ἀ458 τηδη τηϊΐ 
Γηγϑομῦ οἰδαθθ, Ζ σΡΌβ565 ΟἸθοκΚ ογζοιρο Ππρ]ὕοκ; 485. ο᾽ ἀκ! 10 }}6 
1,005 465 Τυροπαμαίίθη Ὀ]6ῖ 6 ἀδιθγηὰ οἴη σοβαθηθίθβ, ἀ6ν [160 6}- 
τὰ} ἀπά Εγονοὶ βἰὔγζθ ἴῃ γϑγάθγθοη; αἀ16 (ογθο ρος. {ῃΓῸΠ6 
π (ον ἅγηθη Ηὐϊία 465 αὐυΐδη ἀηὰ Κορ ἄθη 80 Πα] 6] Θοκίθη 
ϑοϊάθηθη Ραϊᾶβίθη ἄθη Βὔοκθη; Α1165 [ἅν 5186. ἀθπὶ Ζ1616 Ζὰ. 

Π6 Ηδπαϊαπρ, ὑνϑίοῃθ, ἀυγοῖ αἴ6 445 σοιηῦίῃ 465 ΖυΠΟΓ ΓΒ 
[ὧν αἴ6 [οἱσοπάθ Καίδϑίγορ!θ νοῦ ογο θη ππα 4116 Ὑ ΘΓ δ [Πΐ556, 
416 5ῖ0ῃ}!. αἰπὺ ἀγδηηδιϊβομθη ΒΘΠμδη πη Θηίζορθη, ΚΓ ἀπᾶ θ6- 
βίϊητηΐ ἀδγβίθ! μάθη (πογροϑᾶηρθ πηίθγ ΡΟ μη, ὈΙΒΠΘΡ ΠῸΡ [ᾶΠρ- 
581 ΨΟΓΘΘΒΟΠΓ (16 ννΆΓ, ΘΡμᾶΪς γοη ΠῚ 8} Θἰπθη γΆϑΟῃθη ΕοΓίθδηρ. 
ΑΡδΔΙΠΘΙΏΠΟΠ, (ὉΓ ϑ΄6ρῈΡ νὸν ΤΓΟ]ᾶ, δ βοΐ δυΐ ἀθπη 5166685- 
ψάρθη, ΖΡ ΊΘΙΟἢ. τηΐϊΐ ἴῃπὶ ἀἶδ κα οσβσοίδηρθηθ ἰγοΐβομθ Κδηϊσϑίοο θ᾽ 
Καββαπάγα (ἀγίτ165 Εροβοάίοη {ῦ6---947). ΜΙ|Ε (Γθυρ μη θἰ π θ᾽ 
ἨοΥ 2 Ομ κοὶὶ θεσγβϑί, ἀθὴ ᾿Δησ ΡΒ ηΐθη ΠΟΡΓΒΟ ΘΙ ἃ ΟΠοΡ, πηϊΐ 
ΘΓ ΠΟΘ ΘΙ ον Βσθυάθ ΚΙγίδπιποϑίγα ἰῃγθη θη}, 80 (55 ἴῃ Ἃἴ6 58} 
Βοθηθ 8116 Ρϑγβοῆθθη, ψϑίομο αἰ ΤΡᾶΡΟΓ ἀ6Ρ Ηδηά!αηρ 5ἰπη4, ζΖὺ- 
δ᾽οῖο ἃυ ἀον Βύμπηθ βγβομθίμθη. Αϑδηηθιηηο0 ἰγἰ{{ ΠῸΡ ἴῃ ἀἴ656 
ΒΟΘΠ6 δι, 8 6’ θη ΖΓ (ἰδ ΝΠ ΘΙριηκί 46 Γ σϑηζθη Ἠδηά]υηρ 
ΒΠᾺ6ὲ ἀπ 5[οῖν ἱππὶ 6485 Ηδιιρί! πο γοϑθα σαννθπάθί, αἷ6 οἰ θη Π10}16 
Ηδιρίρογβοη ἅ06Ὲ} ἰῃ Βοζιις δυΐ ἀἶθ Ἠδηθ!πρ ποθ! ΑΡΔΠΊΘΙΠΠΟΗ, 
ΒΟΠάογη ΚΙγίιηπηθϑίγ ἰϑί ἢ). ΑϑδιηθΠΠ0η ΘΡΒΟΠοίηΐ 415 δἷη ἀπ1Γ0}}- 
8115 Θ6]ῈΥ Κδηΐρ, [γοτηπὶ τππἃ οἶπα ΠΟΘΙ. ἢ, (61 56105ῖ βθίηθῃ 
51΄65. ΠῸ οὐνᾶμηΐ, τπὶ ἤθη (δίίογη ἀθη Ῥιοὶβ ζὶὶ σθθθῃ, αδθοὶ 
ΔΌΘΓ τηϊΐ 4116 ἄθη ϑοννᾷοῃθη 465 (ΠΡ αἰτίου 5 ΒΟ ῃ οί, νυ ομ6 (6. 

Ἔ) Βοὶ ἄδοὺ ΨουοΙαπρ ἄθν ΒΟ]]Θη. ππίου αἴθ ΟΠ ΔΌΒΡΙΘΙΘΥ ἰδέ 16 
Ἡδαρίρουβοη ἄθπιὶ Τηΐθυθϑθθ ΘΟ σγὸὺὴ (6Υ Ἠδυρύρθυβου ἀογ Ηϑπα]απῃρ' 
ὩΔΟΝ γΟΣΪ Ζὰ ππίουβομοίάθη; 416 Ἰοὐζίθυθ ἀρθυπίτητηῦ ἀν Ῥγοίαροῃϊβί, αἴθ 
δυβίθσθ Κδπη δοἢ νοπὶ ΤΥϊ αροηϊϑίθη, 18 Βοραῦ, 16 ἴῃ ἀ6Υ ΝΙίορθ, νοῇ 
δἰἴποη δ αὐ δύο ἀδυροϑίθῦ πουᾶθη. ὅο ἰϑῦ ἴπ πηϑούθῖι ϑύϊοϊςο ΚΙγίβ- 
ταποϑίγα ἄογ Ῥγοίδροηϊδι, Καβϑαηᾶγα ἄθυ Πϑαϊθυροπἶβῦ, ΑΡΔΠΠ ΘΠ ΠΟΠ ΘΓ 
Τυϊαροπὶβι; ἀοΥὺ Υβομίου, ἨἩδγοὶα τπά Δορβίμοβ 8116 η ἄδθπὶ 1) αξογαρο- 
τιϊδίθη ππᾶ Τυϊαροηϊδύθη σι. 850 ψῖθ τῇ Αρϑιηθημοη ΚΙγίδιηποβίγα 16 
Βδπᾶθ]ηᾶθ, Αριηθιηηοι αἷς ἰοἰάθημᾶθ Ῥούβοη 180, 80 ᾿ἰδύ ἴῃ ἄθῃ ΟΠοθρΠούθῃ 
ΚΙγίβιηποϑίγα αἴθ Ἰοϊάθπάθ πᾶ Οτἴοβίοβ αἴθ πδπάθὶπᾶθ Ῥϑγύβοη, Ογϑβίθϑ 
Ῥτεοίαροηϊδί, ΚΙγίδιηποβῦσα θυ ξογαροηϊϑῦ. 



ΧΧΙΠΙ ἘΠΝΤΕΙΤΌΝΑ. 

Ομον. θθγοῖίθ. 580 ἰθθβϑπαϊς βΘβοΒ !ἀογὶ μαίί6. ΚΙγιδπηπεβίγα ἰδέ πη- 
ΘΥΒΟ ΡΠ ΟΠ, ΓΘ (ἀΘπ18}}} ἴῃγ 6 1160 6 πη ΓΘΏΓαηρ Ζὰ θΘΖαίρβ θἢ, 
ζυ]εἰζί 1ᾶϑϑι δῖθ ῬαΡρυγάθοκϑη διιβθγ (θη, ἀδηηϊν 46 ν ΕΡΟ ΘΓ ΤΓΟ] α΄ 5 
βϑίηθηῃ Εἴἰιϑ5. πἰοῃΐ ἃ ἄθη ΕἸΒΒΡΟάθη 56ῖΖθ. ΑϑδηθΙΏΠΟη γγοἶδί ἐΪ6 
Ὦ 6 Ππηᾷ55196 ΓΟ βου ποθὴ ΖΡ οἱς ἀπ υνοῖρογί, 5ἴο ἢ θεν αἷθ Ραν- 
Ραγάθοίζθη Ζὰ ΞΟΠΓΘΙίΘη, ἀδηηΐϊί 6Υ ἄθη Νεοῖα ἀ6γ δίίον. ηἰοηΐ Γαΐζρ, 
ΘΠΠ Θ᾽ 510} οἷπθ πὰ ἀδη Οδίίονη σορθάμγοηάθ ΕΠΡΘηθοΖοίσαηρ 
ΔΗΠΊΔ586; 816] ΘΙ ἰδ Ζιι βοἤννδο!, ἄθη ἀγδᾶηροηάθη Βί 6 ἀ6Γ ΚΙγ- 
ἰδιηποϑίγα Ζὰὶ ]ἀογβϑίθῃθη, ἰμγ [6 γγθἀπηρϑκαπϑί, απ αἴδ ἴῃ ᾿Πηε 
δυο βίδο 6 Εἰ (6 Π|κ οὶ} ἰγάσθη ἄθη ϑ5ῖδρ ἅθοὺ βθῖπ θθββσθθ ἀϑ[Ὧ ἢ} 
ἄδνοη, ΘΓ ἰ{π|, νγὰβ ΘΓ Κα 2 νΟΡΠΘΓ [ἂν ϑἰγαίθαγθη {Π0 ὈΘΥἢ 6Γ- 

ΚΙᾶρι. Παίίθ, απ βοῃνοῖίος ἀθονρ 416 ΤΟρρίομ8 ἴῃ θη Ραϊαβί. -- 
ΠΌΓΟΝ 445. ΑἸ ΘΙ ἀ6᾽ ῬαΡΡΟΓἀθ θη θΘΔ ϑιο οὲ ΚΙγιἃπιηθϑίρα 
πΙοἢΐ, ἀθη ΑρδιηθηηΠ0η ἴῃ οἷπὸ ΒΟ 4 χι νουβϑί θη ππὦ ἀδάθγοι 
ἰὴ ἄθη Νεοία ἀθὺ (ἀὔί(ο ιν. Ζὶὶ ΘυΓθθ θη, ΒΟ ] ΡΠ ππΓ ἰἢτη 1666 Πμ}- 
ἀϊσιηρ ἀΔΡΖ} νη σ θη, βθίηθη δίηη δι 416 Βονοῖβθ ἰῃΓῸΡ [6086 παπᾶ 
γοΡθἢΡιιησ Ζὶὶ ἰθηκθη πηἀ 16 πηδρ] ἤθη Ψ Ράδομί σι θοβθ τσ θη. 
Αἰιοῖ Αρδιηθιμηοη ὈθΘΘἢΐ ἀδάμιγο ἢ, ἀᾶ55 ΘΓ 16ηὴ6 ἘΠΡΟΠθοΖοίραηρ 
Δπηϊπητηΐ, Κα ηθϑνθοθ. οἷηθ δόμα], θοῦ ἀογΓ Τοῦ 415 δίγαίβ δυΐ 
ἄθπὶ Εἰιθ56 ΠΔΟΠΓΟ]σί, βοηάθΡη |6η65 Πῦσμϑί βἰ πηγῇ δορί απάθηβ 
πηἀ τηθἰβίθγ μα ἢ θΘηδη 6116 ΑἸἸΒΌΓο θη. ἀν Τορρίομο ἀΐθηΐ ἀ821,, 
ἀθη (Πᾶγακίο 465 Αρδιηθιηηοη Π8Δ0ἢ βθῖπον ϑᾶηζθὴ Εἰσθη Π]10ἢ- 
Κοὶὶ χὰ σοι πμηθὴ πη (45 ΒΓΔ, 6] 05 ἀ6Γ. ΠΟ ἴῃ βοίπθιη ογβίθῃ 
[1646 νοῦ ἵππὰ Θηὐ νοῦ θη, ἀπ δοὶη Αὐἰίγοίθη χὰ νογσοσθηνἃν- 
ἰἰροη. Πδάυγοι, 4855 ἀἷθ 50 1}}}4 Αρδιηθιηηοη5. πἰομΐ πηπ {6108 Γ, 
ΒΟΠΟῸΘΡῚ ΠΠΡ 8115 (θ᾽ ΚΌΓΩΘ. ἀἀγοῸ αἴθ ΡηθΡαησ δι ὑη5 ψἱΡΚί, 

ΘΡΒΟΠοΙηΐ 516 ἴῃ δἰπϑμὶ τ] ΘΓ θη [ἰοηΐ6. ἀπ 46Ρ ΠΙοἢΐοι ἢδί δ.556:- 
Ὧ46πὶ Βοάδο!ί ἀδγι σθηοιηηθη, αἷθ6 οάϊθη Ζῦρο ἀθ5 Κῦηϊσβθ βίδγκ 
ΠοΡγου Γθίθη. 2ι1 [ᾶ886η, ἀἄθηη οἷῃ 16 ουὔβϑοι ββ [6888 ΨῈΡ 1εἰζί, 
γον ἀν Καίδβϑίγορῃθ, [ᾧγ ἴῃ ἴδϑθθη, ἀθϑίο βιβο 0 ΓΠ 46} ἰδέ ἰἢγῈ 
ὙΥγΙΡΚκαησ. ΦΖ2οίλί ᾿ΘΡρθη 5:0). αἷθ δήορθη 4685 ΜΙ Μ6 48. 156. ΖῸ 
Ἐπί ἀϑίαηρ, πᾶοὸῃ ἀογ Καίδβίγβορῃθ. βϑθῆκθῃη 816 ἴον δ] π)8 1 
ΜΙ Θ66.. 

Ιη ἀΐθβοὺῦ ϑοθηθ ᾿ιαΐὶ 485 αἸζοκ (65 Κὔπιρβῆδιιβαθ ἄθὴ ἢδομβίθη 
ΟἸΡΙ6Ι δργοίοῃΐ, 8]]16ἷη βοθοη ἰπὶ πδομϑίθη ΑἸ ΘΘΏΡΙΙΟΙς 501} 65. 26 Γ- 
ἰΓτηηθσὶ οΓθη. Αρδιηρηηηοη ὑπ4 Κἰ γι πηηθϑίγα ἱγοίθη ἴῃ ἄθη 
Ῥαϊαβί, πὰ αἶἷθ ἰγοΐβο!!θ ϑϑιθῦη Καβϑδηάγ Ὀ]οῖθε ἀΓ ΠΡ ΘΠ 
γυδσθϑηβίίζθ ἴῃ ἀὐδίουοβ. ΒΟ ννοίσοα νϑυϑιηκθη. 6" ΠΟ 5ἰησί οἷ 
1164 (ἀτγι{{65 δίαπίπηοη 948---990), ὑπα 415 ΟΡ αἴθ ἀρρθηνναγί 
ἀον ϑϑμογίη ἀϊθ Ἀμμ ηρθη 4685 ΠΟ 65 βἰθίσογο, βιϊησμηΐ αἰθθ 0 βίαι 
οἶπθθ Φπ}ο]ροβϑᾶηρθβ οἷη 1164. νο}} (γῦρον Βεοίγομίαηροη ἃπ, 416 
ἱπη ἀν }Πὔν !Π10}} ΘΡσ ΘΙ ἴθ. ἀπ ΒΟΡᾺΓ γΘΡΘΌΒΒθη65 ΒΓ ἀθιῃ δι- 
ϑογορίθη δίηηθ νου ρθη. 

Ποῦ νἱθάθυ ποϊίθη. Αὐἰογάθραηρ ΚΙγιδπηποϑίγ 5 (γὶθ 165) 
Εροιβοάϊοη 1000--1295), ἴπ8 Ηδιιβ χιι Κοπιηηθη, 56 χὶ Κδβϑδῃ γᾶ 

Ἐ) ΠΙΟΒ ρον ἰδὲ 65 ΜῸ}] ἄ88, νγγᾶβ ὨΙΟΥ͂ ἃ]5 4. Ἐροιβοάίοι, ὅ, ΕΠ ροϊβοάϊοῃ, 
ἙἜχοδοβ σούχομπί υυἱγα, Ζιιβδιη 6 815 Εχοοβ Ζὰ {8.556}, 



ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΑ. ΧΧΙΠῚΙ 

ΒΟΒΑΡΡ ΠΟ Π65 ΘΟ ννοῖθθη οπίρθθθη, 8580 (8585 [6π6 οπηρῦνί ἴῃ θη 
Ῥαϊαβϑί σϑιιί. 8 δῃά!οῖ ὑπο Καββᾶπάγα ἄθη απ χὰ ἀθΓο}- 

ἀπτηροπάθηῃ ΚΙδροἰαιίθη, ὑπ πη θϑρίππὶ οἷμθ ϑόθηθ τηἱΐ 50 ὑπ- 
θοῦ ΓΙ ΟΠῸΓ Μοἰβίθυ μὰ πὰ δυβροί γι, ἀᾶ55 56. Δ|]Θ θη θη 415. 46. 
(Ἰαπσρυηκί 465. σδηζθη ϑίζοκοθ θθίγδομίοὶ τα ἀπ ΜῸΠ] χὰ ἀ6ῃ 
Θομδπβίθη βϑ γί, ννᾶ5. ὉΠ5 18 46πὶ [6] ]Θηβοηθη ΑΙ ΓΘ μὰ π]86 6.- 

Πα]ΐθη ἰϑί. ἢ Ῥυϊθϑδίθυϊη ἀθ5. ΑροἹ]ο νυ οἱσί 10} ἴῃ (45 [ΓΘ 46 
1.8πη8 ἀ85 ἰγδιγίθο ΟΘβοπθηὶς 465 (οἴίοβ, 445 ἀνόοῃθπαθ {{Πη1161} 2 
Βομδιθη ἀπ 65. πἰοπί Δν 6! ΓΘ Ζι Κὔπηθη. 8516 516 ῃ} ΑϑδιηθΙηΠΟΗ8, 
6 βδἰθῃί ᾿Γ δἰθθηθθ ἢᾶΠ685 ΤΟΔΟΒοΘϑο οΚ ἀπ4 ἰἢγο Κίασθη τὑπὰ 
ἴῃγα Τοδαδϑδηρϑί νυνί γκοη θ81ἃ την τ ΓΘ ημ 6 Ρ, θᾶ] την ΘΡΒΟ ἢ (ΘΓ Ὴ- 
ἀοΡ ον! διῇ ἀθη Πῦγου. Παροὶ ἰϑὶ αἴθ ϑὅοθηθ Κοίμθ Ὀ]Ο0586 
Ἐρίβοαθ, βοῃάθγη τηἷΐ ΘΘηΪΆ16 Καὶ ἀΠΒ ] ΓΒ ΟΠ δ σοῖὴ ΠΟ 6 4158. οἴη 
ψΘΘΘ ΠΟ ΠοΡ Βαβίδη 61} 68. δίζοιιθβ ἴῃ ἀ16 Ἠδπαϊαὴρ νου Πο θη. 
θὰ ΕΓ (5 παάϑος ἀ65 Αρδιπθιπηοη 8Ὧῃ ἴππὶ 56] 81 ἴοι χὰ ΠᾶΓ- 
508] αη0 ὈΓΪΏΡΘη ΚΑηΠ, 50 5105{{{ππρὶ ο᾽ ἀἰθ αββϑδπ γα, ἀΪ6 οἷη- 
108] τηὶϊΐ Αϑ δ θηΠ0η 485 σ᾽] θ᾽ 6 (ἀΘβ 1 οΚ {Π6}}}, 50. 4855 ΜῈ οι ΐ 
]05 ἴῃγα [μοἰάθη, βοηάθγη. ἃΠ0}} αἶθ ΑΘΔΙΠΠΘΠΠΠΟἢ5 Ιηἰ θη ρΠΠά θη, 
ἀπ ἀἷ6 χυνδθηβ 4158 Βϑῃθυη πἰομς 105 485 πᾶοῃϑίε }ῃρ]ὕοἱς ἴῃ 
οἰπθπὶ ΘΡρυ οἰ δηάθη Βι146 νὸν ἄἀθιὴ Ζυβομδιον Δ |Γ0}}}, ΟΠ Γἢ Δ ΟΝ 
φυγ οΚρΡ οἰ ἴῃ αἷθ νου ΘΟ ΘΠ ΡΥ ΓΠ16 γοΡΖοῖς 465 Ῥϑ]ορ θη Διι585 
ππα δ ἀ16 Ζυκπη  ἰηνγ οὶ, αὐ Οὐ θϑίθθ, θοῇ θν. ἀδνοίηβί βοίηθῃ 
γαίθῦ δὴ ἤθη ΜόγαθνΡη γᾷομθη 50}. 80. ἰδ ἀἴθϑθ ϑοθηθ ἴῃ δ} - 
Ἰιοῖς ἀογ ΜΙ οΙριιηκὶ 465 ϑιάοικοβ; ἴῃ Ἰοθοηἀΐσοιη ΒΙ146 δυβομοίηΐ 
ἀ6Ρ ϑϑῃθυίη ον ΕἸ ΟΠ σοἰδί, 465 Πδυβθ8, ἀδθ Νί81}} (68 Τηγαβίθϑ, 
ἀν γἄηϊκοβίηηθηθ Αθοϊϑίποβ, αἰ Ηθαομ] ογῖπ ΕΑἰγίδιηποϑίγα, ΜΓ 
56 θη αἴθ νυ ηρη 5βν 0} 16 Βδάοννᾶμηθ πη 4845 ΤοΟάθϑρονθθα, ψ]Γ 
ΓΘ ἀθη Τοάδββίγοι ἢ, ἀ6ν σόσθη Αρδιηθιηποη σοί ἢρὶ πὶγὰ, ΜΡ 
ΟΡ ΘΙΙΟΚΘη ἴῃ ἀοΡ ΕΓ ΠΟ ἄθη γᾶομθηάθη ΑΥπὶ (6. νϑυ σοι θμάθη ἀε- 
τ οἰ οκοὶί. 

ΑἸΟΝ Κἀαϑϑδηάγα ον] οἱ ἴῃν θβο οἷς πο οηζ Οἰηθ οἰ σΘ 685 
Ψογβο θη. ΥὙοη ΑρΟ]]Ὸ σο θέ, ἀη4 σὰ βϑῖπμον Ρυϊθϑίθγ ἢ ΘΓ ΚΌΓΘὴ 
τὰμβοΐ 516. ἄθη (οίί ἀπά τὰὶγὰ σαηδοι δὶ ἀπ σοϑίγα , 4855 ᾿ἤΓ θη 
ῬγΡορθζοίηρθη ΝΙΘιηΔη 4 (ἸΔι θ6η 580] 16 η]τί τη 516. ἃ18. ἀδακονη 
γογϑροίίοί ὑπ νορῃῦηΐ τἱγᾷ. Ὠΐϊθ βϑηηθίηβδιηθ ϑομ] ἃ 465 γαΐογ- 
Ἰαπ 65 Ὀῦβϑί δῖα ἀσγοῃ αἶα [{Π6ο} } 50 ΠῃαΠ, ἀπ πῃ οἰγαϊ 516. (6 Γ 
οί, ΔΕΥ 5'6 [ἢν ἴῃγ6 οἴρθηθ ϑο] 1 ὈΘΓοΙ 5. ἃ15 ΒΘ μου. νϑρηΐο - 
ἰοῖ, [ἢ ἀἴθ56. Ζιπὶ χυ οἰζθημηδὶ, ἰπάθιη οἷ᾽ δἷθ ἐὅδ8 (θβοῃϊοῖκ 4685 
Μδηη65 {Π6}] 6 ᾿ᾶϑϑί, ἀ6πὶ 816 815 ΘΚΙανίη Ζυρ 656} νναγὰ. Εὔν ἃ18 
ΚΙγιδιηηοβίγα ἰδ γ αἴθ ΕἸ Θγθιομῦ. οἷη Πἰηγοίομθπ 65 ΜΝΟΙΪνυ, 
Καββδηάγα σ᾽ θἰο 4}15. χὶ ἰδαΐοη, ἀθο νὶγὰ ἢν Ηδθ5. ΠΟΟΪ Δι1556Γ- 
ἄθὴ ἀθγ0}) Καββδη γα 8 νου] οἰζθηθ5 ΒΘΠΘ 6 φοϑβίοϊρουί. ἢ 85 
ϑοθνν οἴβθη (6Γ Καβϑαηάγα γΠΠΡΐ Φυνν Ἃἀ8]}16}, 4855 αἴθ. ϑ6ῃ θη, ἢ 
ἄθη ΟΥὐΐ 50. βοῦγθοκ ον. ὙΡ ΓΘΟΘη δησοίδησί, 510} τηἱϊν ἢ ΓΘ ΘΙ 
ἸΠΠΘΓῺ 5ί'ηη ἴῃ αἰθ γ᾽βίοπθη νουβθηκί απ 666 δν Π00}} 5ἰθίΐ, 
8. ΠῚ 516 νου β θη, 4]]οἷη Κἰγίηηποϑίγα 5160 ἴῃ ᾿ῃρ θη ΒΘΠΘΠΙηθη 
ἨδΙβϑίυυῖκοὶῦ ἀη 4 δ Ασδημθιηηοη5 Οἰιηϑὶ 5ἰοἢ βἰὔϊχοηάθη [60 6Γ- 
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τη} απ νιὶγὰ ἴῃ ἰἤγοπ) γογβαίζθ, 516. ζὰ ἰδάϊθη, ΠῸΡ 1 50 ΠΠΘΠΓ 
μορίἄγκι. 

Καββϑδηάγα {γἰ{{ πΙΟΠΐ οἢπ6 ἄθη [Ἰο[ἰσβϑίθη ϑθθ] θη καπηρί ἴπ ἀθπῃ 
Ῥαϊ]αϑί, στὸ 816 46" Τοὰά ογναγίοί; ἀθνΡ μον ὈΘ ]αρί, βἰαίς ἴπ οἰ θηὶ 
δίαβίπηοη, ἰῃ ΨΘηΐσοη Δηδρᾶϑιϊβοηθη Ὠϊτηοίογη (1296---1907) ἀϊΐδ 
Δ ΔΘ] θΑνκοἰς 465. πη θη ΟΠ! ΟΠ 6 (Ἰ οἰ 65, ὑγθηη ΑΘΔΠΊΘΙΏΠΟΠη, ΠΟΘΙ 
415 δίθσϑι φϑθῃγί, 16 α16 ϑοῃμ]ὰ ἔρμο θη Μογ65. ἀυγοῃ οἰρθηθῃ 
Τοά θὕὔββθῃ 5011, 8415 810} 500 15 46πὶ Ραϊαϑία 46ὺ Τοάθϑυυΐ 
᾿Αβϑϑιηθιηηοη8 γΘΡΠΟΙ 6 η ψἱγΡα ([ἀπη {65 ΕΡ οἰ 59 α! οη 1598---1548). 
Ποῦ (μοῦ {Γἰ{{ σὰ οἰποῦ Βϑγαίῃπηρ ΖΒ ΠΊΘ ἢ πη ὈΘΒΟΠΠΘϑϑί ἴῃ 
θη Ῥαϊαϑί, σὰ ἀρ ηθ θη, [ΠῚ ΖῚ1 5Β6ῇθη, ψυῖθ 68 τηΐϊΐ Αρδιηθιηποη βίθΠ6; 
ἀ1ἴ6 Τηῦλ νἱγὰ ροῦϊηοι πη ΚΙγίδιηηθϑίγα ουβομοίηΐ πθθθη ἄρῃ 
Ποἰομθη ἀ65 Αϑδηηθιηηοη ὑπ (6ΓΡ αββϑαηθ γα. ζοίχί ογϑί, ζϑὶσί 516 
510). ἴῃ ἸΏΓΘΙ να γθη (ἀθβίδ!ς πὰ 5οἰχί αἷς Μοῖϊνο, αἷθ 816 Ζὰὰ ἀθν 
Τί σοίγιθθθη, ἄθπη ἤογ δυβθί παπποῦ. ἢ 6 Ὑογβίθ!! ὰηρ ἀ6ν ΚΙγ)- 
ἰδιηποβίγα σοϑίδίοιθ πἰοηΐ 416 Μοινίτιησ νον ἀογ Τηδΐ, ἀἴθ886 6ῃ- 
[οἹοὶ 408. 8580 πηπηϊ( 6] 8 ηΔῸ0ἢ ἐ6Ρ ΤΠδΐ, 4485 αἷθ σοίβϑίσα ἀἢ- 
ΒΡΔΠΠΠηΡ, ΠηΪΐ ΘΙ ΟΡ ΚΙγίδιηποϑίγα αἴθ Ὸ ἢ] θοάδομίθ πὰ ἰδησο 
γογθοΡοϊ (οί Τὶ δυβί γί, π00}} ἀῃροβομνᾶοῃς ἀπάδπθγίθ. ΚΙγ- 
ἰδηηηθϑίγα Ζοὶσί 5100}. νὸὴῃ ἄδηὴ [ἰοίβϑίθη ἢδθθθ σθρθη Αβϑιηθιηποῃ 
ΟΡ ΙΠ θη, ἀ6Ρ ἴῃγ6 ΤΌΘ ΘΙ ΟΡ ΒΔΡΓΙΏΠΠ05105 σοορίογιὶ, Ἃ46Γ γῸ} ΤΓΟ]ᾶ 
τηΪΐ Δηά 6 η ΕΓδα θη σο θα] πηα Γὔ ΟΚΒΙ ΟΠ [5105 Καὶ ἀβϑαπαγᾶ ΒΟ, ἰῃ βοῖῃ 
Ηδιυβ σοί Ρί. Παΐ, 80. Πᾶὶ ΑϑδιῃηθῃΊη0ῃ 86] 08. ἀ85 Βδηὰ ΖΘΡ 556}, 
(5 δἷθ δὴ 'ἴἢη 8ἃ15 σαίΐθῃ πηὰ 415 γαΐου ἴἤγοΡ Κίπαον [θϑϑοὶίθ, 516 
ἰδί ηΐοἢς π]Θ ἢ} 86 ῖη6 (ἀθιη}}]} 1, 56 ἰδὲ ἀ6Ρ ΑΛ 66Γ βἰγαίθηάθη 6 6- 
ΓΘΟΙ σοῖς, αἶα ἴΠη ἄθη ἴῃ Πδυβ ΠοΡγβομθηάθη ΕἸΠΟΠροἰϑίθ 8]5 
Ορίον ἀρογ! οἴου. Εἴη νῖθ ἸΘθθηἶσοθ [ἴθ οβθθ ἢ Δ00}) ἃ Αρᾶ- 
ΠΙΘΠΊΠΟΠ5. ΘΟΠΙΟΚβα 6. ΠΘΠΠΘη τη νὶθ ἰἰοῖ τὶν αἴθ Τηδὶ ἀογ Κἰγ- 
ἰδιηηθϑίγα υϑγαὈβο ΘΙ 6η, 50 αὶ (6γΓ ΠΙΟΠίΟΡ θη ΟΠΔΡΑΙκίο. (6. 
ΚΙγιᾷπηποϑίγα σὰ οἰπθῖη ννϑῃ ΡΠ ΓΔ ΟΊΒο θη σοβίδ! οί: Κἰ γί πη 6 ϑ[Γᾶ, 
ἴῃ ἰἤγθη Π6ΙΠ]σϑίθη (ἀθἰ ἢ] θη 415 ΜΡ πα (δίῃ δ} 485 [ἰοἴϑί 
γνογ]οίχί, νἱγὰ ἃι15 46 ᾿ἰΘρθθηάθη (αἰ οἷηθ ἢδϑϑογο 6 ἈΔΟΠ6- 
ἔαγῖ6. ὅδο βίβθῃίΐ δἷθ ἀα, δ] θοβργιίί, 445 Β61} ἴῃ ἀ6γΡ Ἠθομίθη, χὰ 
ἴπγθη Εὔββοθη αἴ ΤΠ, ἰοθη ΠΡ ΘΓ ΘΟ] δομίορίον, ἀπ {Πππηρ ρὲ θεν 
ἀδ5 Οσο᾽ίησοη ἰἤγοΡ ἤδοθθ. Νδοῖβ πη ΠΔ0}} Ιθσθη 510} αἷθ θιηρῦγ- 
ἴθ ὙοΘΘη 465 ἀφιηΐίῃ8, 50. θοὶ ἀ6ὺ Κἰγιδιηποβίγα, νὶθ θοῖμη μοΓο; 
ἀἴθθοῦ ουκοπηΐ (οίϊος ΒΓΑ σου, 16η6. ΜΠ πὴϊΐ σου ϊηρο Πδθ6 
Φυ τ θη ϑοίη, θη 816 ἄθη Αἰδϑίου: 465 ἢδιιϑθβ. πὰ} ΘΠ 10) θδη- 
Π6η Κὔηηθ, πη 50 βοῃοίηι αἴθ Τγαρδαϊθ σὰπὶ ΒΟΉ 1155 σοἰδησί Ζὰ 
561, 815 πΠοοῖδ οἰηπιαὶ ἀὰγ0}}) Αθοίϑίμοβ. ἀἰθ θρθη Ὀθγα σία ϑι1πὶ- 
ΠΏ]Π5 γΟΠ ΠΘΙΙ6ΠῚ δυίσογαρὶ ννὶρα. ἢ ῖθβα ἰοίχζία ϑοθηθ. (Χο ο8 
1519 15. ζὰὄ Ἐπαθ6)ὴ ἰδὲ ἅ0Ὲγ οἷη ϑ8η2 ὑγθβθη 0 Π6 ῦ ΤῊ] 465 
διΐοικοθα, ἀυγο ἀ46η ἀὰ5 ἀδηζθ βοίπθ Αὐΐμίᾶσιηρ ἤηάθὶ ἀπὰ (6. 
[6 θογρϑηρ ζιπη [Ο]σοπάθη δίϊοκα νϑυι6}} τῖγα. Εβ ἰδὲ θϑγοἰ(θ 
βοιμογκί, 4885 Αϑδιηθιηποη 415 Ορίοι οἰποῦ ἀορραιίθη ϑοια!α [Ἀ]}]Ὲ, 
46γ. ΟΠ ἃ 5θῖπ65 γαΐογβ τππα ϑϑίποῦ οἰσθῆθη. δθηη 716 η6 [ἢν θη 



ΕἸΝΠΕΙΤΊΤΝΑ, ΧΧΥ 

ΓΙ οσἰ θη ἴοι ον ἢ ) νοῦ ᾧβοννθσθηίον Βοάθυίαηρ ἰδί, 580. ου ΟΡ ον ῖ 
᾿ ̓Νδν ΘἰῃΖΕΙΏΘ, [γ΄ 510} Βοβίθ θη δίῦοκ αἰ Ἐπιν οκϑί ας ἀ65. 18 
᾿; εἰθθηθη Βόμα 4 δηἰβίθ θη θη Κοη 5. 46} [ϑϑί δι Πα ττον 
β!εἴοι νη Αηΐδηρ δι 46} ῬΥΌΘΘΘη τη6 ἴῃ 445 διΐοις Πἰποἰ γὰρ θη- 
ἄθῃ Ἠϊπίδιργυμαδ (65 (ΓΟ ἈΠΟ θη Κυίθσθϑ αἴθ ϑομμ} ΑϑϑιμΘΠΠΠΟΗΒ 

ἴπ δ Γ οἰΓθπάθη Ζίρ θη. νοι (πογὸ ΞΟΠ Πάθγη. Ατϑ ἀθγ {ΠΠ 6 Π8}}- 
τηπηρ 465 Ζ11 65 απ πδιιρίβαο] 0} Ὧῃ5. ον Ορίουπηρ ἀ6. ΡΠ Ισ ηΐ8 
ΘΠ βρυϊηοὶ ἀἰ6 ἀὐδίενο Αμηιν (65. ΟΠοῦδ πη ϑοῖηθ οΒΟΓΘἢΪβ8. ὙῸΓ 
δἰπθιη θΘνονβίθ μη δὴ {Ππ|16 1}; ἀάγ αι ὈΘΒΟΠΓ ἄηκι οἱ δίῃ, (6 ἤδομο- 
σοῖδὶ (65 Ηδιιβοβ ἱν νοη ἴῃπὶ την οίηθηι δορί οὐ νᾶ μηΐ. ΠΡ 
ἃ ἀἴ686. ἰγρίβομθ Ἐχροϑβιίίίοι. [οἰσοπίο Κ μη ΠΠ|κι 56 1} 051 Κοιμη, ἴῃ 
Ζυγοὶ ΒΟθηθ ἢ 281 [Δ 506 1} πηρ, (1 0}}. ἀἰθ 46 ΑρΡΔΙΠΘΙΏΠΟ 511051- 
(πἰρ 6 Κἀβθαηγα νὸν 6ν ΤΠαὶ τπὰ ἀπ οι ΑἸ γιδηηηθβίνα πη μ {6 }0 Ὁ 
πᾶοἢ ἀον Τηδί. ἀββᾶπαγὰ 8415 Ραγίοὶ θρκθηηΐ, πδὺ ιν] 10}. οἰηθ Βοθα]α 
᾿ΑϑδιηθιηΠ0η5 Πἰοί 8η, ἀλΠογ 80 ἢ νΝ οἷσί 516. νοὴ ἰθγ Ορίοναησ ρἢ]- 
ΒΘΠΐΘΩΒ. σ8ηΖ; 800}. (6518 ΒΟ οἷοι, 816 ἀάνο, νγ6 1} ἴθ Ὑ᾽βίοπθη 

(ον ὅθ ον φιηᾶοῃδί ἀπιμ 0} ἄμσβϑουο Εἰηγὕοκ νϑυτη 16}: νΘΡάθῃ, 
(εν. ὅθ. ἄγ} (5 ΕΓΌΠΟΚοη 65. ΟΥίθθ τηϊΐ βϑίηθπ) δοίβϑίθθη 
Αὐρ ἃΠ0} αἴ6 ΒΘΡ ΟΡ ΘΠ οἷν βομαμὰΐ, ἀθλθη ΒΟ δαρ]αἴζ οὐ ννΡ Οὐθι 
Βοῖίη. αἱγὰ ; Γρῃϊσθηΐϊθηθ Ορίθγαηρ ἀθ6. Πιϑίίθ ἴῃ ΑΠ15. βίαι ρα πά θη; 
ἀασοσθη ΘΗ 6 5101} ἀδν Κδοβαηάνα θὴ ΑΠΡΠΪΟΚ 465. Αἰν!άθη- 
Ὠαῦδθθ 4116 Βθυβὶ, εἴθ δῖοι ἀδβθὶ 5. χυροίγασθη Πᾶθ ἀπ ΠΟΟΝ 

ΖαϊΓαθθη νου θη, ὑη4 Αρδιμθηηοῃ [ἅΠΠ ἀθιη πᾶ} ἃ[5. πη5 Πα] 410 88 
Ορίον 65. πὶ ἤδιιβο να]θηίθη Αἰαθίου. Αἰὸρ αἷθ ΕἸ γβαοι 6. 
ΚΙγιἃπηηοβίγα δι κθηην δῖ6. πἰοθς ἃη, βοηθνη οὐκ] ἀν, 1688. [ἢν οἴηθη 

θίοββθη δογναηά ἀπε ἴῃγ 6 Εγιηογ ἀπηρ 415. 0185. ἀθὴ Βοβίγεθθη ΚΙγ- 
ἰδ 65. 85. ΠΟΥ σ ϑδηθθη, αἀ16 ΡΠ ΟΓἀηρ ΑΘ ΔΗ ΘΙΏΠΟΠ8. 4[8 δέ γϑθ 
ἐὰν βοίηβ {Ππίγϑι8 ΘΒ ΘΙ 6 Ζὶὶ ἰάββθη. (Δη2Ζ ΔΠ66 085 ΚΙγιιηηθβ ἃ. 
5ῖθ. ἰερί δυΐ αἴθ Θρίονιιηρ [ΡΠ] ἰ6 Θηΐθη8. πη ΑΘΔΙΠΘΠΠ0Π8. {{Π{1 866 
ἄθὴ Παμυρίπδομάγιοκ; ἀθη. Αἰαβίου. (65 Ἠδιιβθθ. θυ ηΐ,; 516. 2) 8] 

ὅπ0 ἢ}, οὔπθ ἀ885 ᾿π]6ββθὴ (6. οἰ σθη 06 Ζβδιηιηθηῃδηρ (65 Αἰδϑίου 
παΐϊί ἴἢγοῦ Τηαὶ Κὰρ νὔγαθ. θη ΑἸ ΒΟΠ 185. θοῦ. ἀΐθβθη ἱπηθΡῃ 
Ζυβαπιηθημδηρ ἰῃΡῸΡ ΤΏ τἱΐ ἀθιὴη Πδοποροῖδία (685. Ἠδιι885. 6 - 
[μα] θη ττἷἱν ογϑί ἀαγ ἢ} ἀἀ5. Αὐἰτοίθη 65. Αθρίβιμοβ, ἀπγοΒ ἀθῃ νν] 
δηλ, (ἰἀ55, ΘῈ ΔΠ0} 80} (61 ΙΒ θυ σθη ᾿υη θα 4685 
Κοη ΠΠ|π|5. Αρδιηθιηποι ἀπιγῸ}}). βοίπο. Τοὰ εἶθ γον θίζιηρ ἀ6ι Κ]γ- 
[ἀπηηθϑίγα ἃ15 Μιυίίεν. τἰπὰ (ἀαι ᾿δδί, δ ἴῃ Ὑ δἢν Ποῖ} 18. εἴη 
Ορίεοι 65. ἰπὶ ἤδυβο νγαϊθπάθῃ Αἰδβίον: [ἅ}Π. Αδρίβι ῃοβ 516} Αρᾶ- 
ΠΠΘΙΠΠΟΠ5 Ε}} ἃ]5 φϑυθοῃία Βιναΐο [ἢν ϑοίπθϑ γαίθγβ γογρθιθη αι; 
Αἰγοϑιῖβ ΡῈ. θη ΤΗγοβίθθ, 45. αΠἸθβο τηἷν ἸΠ τπὶ εἶδ ΠΕΡΡΒΟΠ ΔΙ, 
ϑι ὙΠ, νοῦ ραηηΐ, ἀπ αἰ ᾿ο χίρθιο [5 ΒΟ  ΖΠ Θη 6 φαγυοΚ γί, 
Ζν 8 ἴπη 86 108. πἰοῃΐ σοίδα!οί, 4061 βοίηθ Κἰμάθυ Ρ Θϑο δ (οι, πη6 
ἴππ α8 ϑιροῖβθ νογροϑοίχί; ἴθ ἢ ρ6 ΤἬγοβίθ5. ἐΔ5. Ροϊορίάθη- 
ΘΟ ΒΟ Ώ 6 Ομ. νϑυ 0} τπ ἀδλιπὶ Ιἰορὸ 1602 Αϑαπιθη0}) ἢΐ6 [8 
Τιοἴοθ ἀπὰ ον, Αθρίβίμοβ, βοὶ δώκαιος τοῦδε τοῦ φόνου ῥαφεύς; 
ἄθπη ἰπη. ἀθη γι 6. τη πο 0} Πα. ἀρυίθοη Βομη 465 ΤἬηγοβίθθ 

Ἔ) ὙρῚ]. ἄθη Κυὶῦ, ΑἸ. 
ἌΈΒΟΗ. θάμ. 2. Αυῆῇ. ὨΙ͂Σ 



ΧΧΥῚ ΕἸΝΠΕΙΤΊΈΝΑ. 

Πα 0 6 ϑϑιημηΐ ἤθη] πηρ] απ 6η γ᾽ ϑίο Αρδιηθιη πο νουθαηηΐ, δ] 
Θ᾽ ΠΟΙ ἴῃ ΥΥΪΠ6]η ἰἃς, ἄθη Εν ΔΟ βθηθη 806 ὨΐκΘ φυγίοἶζσθ 
[πνῸ ἀπὰ 8580. μᾶ0 6. δ᾽, ΟΌΜΟΠΙ ΘΓ. ἃ 46. Αυβίμγαπηρ πἰοῃΐ (ῃ61] 
ΒΘΠΟΙΏΠΊΘη, ἀ00}). ἄθη σϑηζθη ΑΠΒΟΠΪαΡ διιβθβοπηθη ππα σο]οἰ(οί 
Ὑγ1 οὐ Κη η6 ἢ ἢ, εἰ455. πο ψυνθὶ ἀρ ϑοηάθγῦίθ Μαββθη νοη ϑοἤα]ι 
γον] σθαι ἀπ πὰ’ ἀἄΐθ θοΙ ἀθη γον] οἰζίθη, 15 δἰ θίομθιη Ἠδοῃοσ οί ἢ 
σοίρΊ θη, 500 ἀϊο Παπὰ χα ΒαηἊθ6 ΓΘ οἤθη, βομήθυη 4855 (6 ἴπ 
Ηδιι56. να] ίθηο. Αἰδβίου ἴῃ ον Ῥογβοη 465 Αθοίβί μος. δ} δῆ [ἢ] 
ἤδη ον] ἀ65. Αἰγοῖιβ ἰδοῦ πη, 5016 ΑρϑιηΘΠΠΟῸΠ 5108: ἰῃπ 

ἀαγοι βοῖηο ΟΠ] ἃ ον] οἴονι, ᾿Π ἢ βοίου! θΡοΥ οἰ Π, πη φυνὰν ἀπΓ0] 
ΚΙγιδιηποϑίγα, ἀἰθ ἴῃ 85 γ γάθυθθη τηἷΐ πἰηοίησοζοσθη χα, ΠΊ68ε 
γον} ἀ6πὶ Αἰαβίου. ἀὰγο] ἰἢγο {[πηίγθὰθ σορθη Ασδιηηθιηποη; (85 
δύ ἴῃγ Θοη μα! 4, ἀἰ6 πρώταρχος ἄτη, ἃι8 ΜΘ] ΟΠ 6 θη ἀαηρ απὸ 
Ἃ16 [ΘΓ ἤΘ θη ΕἾΘ 6] θυ νΔοῆθθη. Φοίχί ογβί, ἡδοπάθῃ 516 β δ! ! 6η, 
Βίδοῃθίη οἰσθηθ Π οἰ ἀθηβο πα ἢ πη ΑΘο 515 ΕἸ Π ἀβίοσ ρθη ἀθη ἢ885 
ϑορθὴ Αρδιηθιηποη. ἴῃ ἴλη ΠΟΡΖθὴ Ζυ [ὐηίβο 85. δοίην Ε- 
την ἄπηρ δ, τη 516. σἰδαθέ ἢν σοῖο. χὰ νου οί θη ἀπηα οἴη ρ6- 
ΓΘΟΠίθ5. ΘΕ ρΑΙσογΊ ἢ. ἃῃ ΑΡΔΠΊΘΙΠΠΟΝ. ΖῈ γο ]βίγθοθη, ψᾶῃγθηα 516 
ὈΠ]Ὸ5. οἴῃ αἰθηβίθαν 5 καθαρ ἴῃ ἀν Πδηὰ 465 βοῃίδιθη Αθοίβί 5 

' ἰϑί. -- ΑΡΟΡ πἴοθς θ]05 σιν ΑὐἰκΙγαηρ ἀἴθθο ΡΠ! ΓΠη͵8586. ὙνᾺΡ 
Αθρίβίῃβ. ΑὐἰΓοίθη. ἀπΠΘΡ 55] 10 ἢ, ϑοηάθγη. 8160 ῃ} Ζαυρ]θῖοἢ ΖΓ Ὑ8ῦ- 
τη 6] πη0 4165 ΠΠ6Ρ γσϑησθθ ἴῃ 485 ἡδοῃδίθ δίθοις, ΥὙΥ16. ϑοῃγθοἸ ΠΟἢ 
4 πὸ} 416 ΤΠηδί ον Κἰγίδιηηθβίγα ἰδέ, 50. θη πᾶ] οἷο ἀ00}} {γα ΊβοῃΘ 

ἢ Μοιηθηίο Ὧἃῃ ἄθιη [(ἰο νογ]οίχίθη (οἰ ἢ! ἀον (ἀδίη ἀπ ΜαΠοΡ, 
πη πὰ ἀπ} 0} ἀἴθ56. γᾶν (85 ϑ[ο]ς ρθουν μδαρὶ τη δρ! θη. ΑἸ]οΐη ἀϊ6 
ΤΠ ΘΙ πδπη6, αἀἴ6. ψρ ΠΡ ΒΟ θηκθη, απ ἀἷθ ΒοΡαΠίραηρ, εἶα ἰῃ 
6 Ἰοίζίθη ϑὅοθηθ οἰησοιγοίθῃ νᾶῦ, ἀδΡΓ ΠῚ νοῦ θΓσθῃθηἢ βρη, 
γν}} ἀἰο Τηδι πρϑρυ ἢ ρ] 10} ἀιι5. ΠΡ ΘΠ Οπ16 116 βίαπηηηΐ, απ ἃ τυ οἰ ΐθ 6 
{Π|51{πΠ|᾿0Π|κοῖᾺ  χπ ΕοΪρα Πᾶί, Αδρβίῃβ. Εγβθομοίηθη θηἑ ἢ} ἀἰθβθη 

᾿ γγ ἤθη ἰπηθ οι Ζυβίαηα ἐδν ΚΙγίβηηηθδίγα; ἄ(οῦ (μον σὶρ νοη 
Νριιθπὶ δα σοροοί, οἵη Πο σοῦ. ϑίγοὶς θη θΓθηηΐ ψυν βοπθη ἴῃ πὶ πη 
Αδρίβίμοβ, ὑπ σρθηη ἅπ|0}} ΚΙγιἃπηηοϑί ἃ 415. νυ]. Δα ΡΙ 
απ οι ὈΠ {15 ὸ5. Ζιιβδιηηηθ η οἴη ΠἰΠοΡΐ, 80. υἱρα ἄ00}} Π1 ἅ15561- 

Ὑ Ππ.ὸ ἢ} ον" Εσϊθθ ΠΟ σ βίο}! , ἀηα ἀπ ἢ ἰῃγ 6 ΕΥ ΚΙ ἢ, δ6. 0116 8 
᾿ ἐθν Πδπὰ Αβριβί!θβ. ἀδ5. [νη ΠΟ ΠΡ βρη, δἰοίοί Κἰ γίδιμοϑῖνα (6 Πὴ 
ἣ ΟΠ 6. ἀπ ἄθη ϑοῃαίίθη 465 (θιηογαρίθηῃ ΤΊοίζ, ἀ6ὺ δοηῃϑί 
ἣ ἄθη Μόλου ΠΟ  .. 8115. ἄθπι γαίθυ απ {γΡοῖδί, πἀηα χοὶοί βίο σ6- 

; Κοίίοί 8ἃη ἄθη νϑγυνοῦίοπθη [ἰρἰϑ!ησ, ἀ6Ρ 56. ἱπΊΠ] 0} {16 [6 θη ΐβιἐ- 
᾿1οἢ!, 5. ΒοΙἀ6, οὐ ππὰ 516, ἀϊο τ 16 1, νοοῖ ἄθι Τοαἀοβϑίγοιοῃθ 

(65 Οὐ θβδίθϑ. θγγϑίοῃν υνθρά θη. 
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ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΦΥΛΔΑΞ. 
ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΩΝ. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
ΚΗΡΥΞ:. 
ΑΓΠΑΜΕΈΜΝΩΝ. 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 
ΑἸΙΓΊΣΘΟΣ. 

πόδιν οδις, τρνοστν ράτσες, στ στολ 



ΦΥΛΑΙ͂. 

Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων 
φρουρᾶς ἐτείας μῆκος, ἣν κοιμώμενος 

στέγης ᾿Δτρειδῶν ἄγκαϑεν, κυνὸς δίκην, 
ἄστρων κάτοιδα νυκτέρων ὁμήγυριν 
καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ ϑέρος βροτοῖς ὃ 
λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰϑ'έρι᾽ 

[ἀστέρας, ὅταν φϑίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν.] 
καὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τὸ σύμβολον, 
αὐγὴν πυρός. φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν 
ἁλώσιμόν τε βάξιν ὧδε γὰρ κρατεῖ 10 
γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ. 
εὖτ ἂν δὲ νυκτίπλαγκτον ἔνδροσόν τ᾽ ἔχω 
εὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην 
ἐμήν --- φόβος γὰρ ἀνϑ' ὕπνου παραστατεῖ 
τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ -. 1ῦ 

1. θοῦ ἀδροηβαῦ, ἔγθῚ βία! οῦ, 
1ϑὺ τὴθ 20. οηὐπμαϊίθη: 16 Οαδύνουν 
ἘΊ6Π6 10} ΒΟ οι οἴη {881 δ πρ 
ττὰ σ] δϑιπρ, ὈΙΒΠΘΙ σοτρθ- 
Ῥθη5, ούσὺ Σ.00᾽ τηῦρθ αἀ88 
ἘΘΟαΘΥΖΘΙΟΠΘ ΘΥΒΟΒΘΙΏΘη. -- 
ὥ. φρουρᾶς ἐτείας μῆκος, (ἢ. Π6}6) 
α1 Πὔηρο ΔΘΥ ΒΟΠῸπ οἷ 978 Ἐ}Υ 
ἀαποτπμᾶθη ἥϑομθ πιπαύῦτοῆ. 
Του Αοο. ἄθν Ζοιἀθπου βύθηῦ ἈΠΉ]1ΟῊ 
Ἐπὰν. Οὐ. 72.: παρϑένε μακρὸν δὴ 
μῆκος, Ἠλέκτρα, χρόνου. --- ὅ. ὕοη 
ον υβδτηταπηρ (Ρ] ΘΙ Οβατη ἀ6 1 
ὙοΙΚΒηααθη) ἀοὺ ϑΐθσπιθ σθγάθῃ 
αἴ Ἡϊμτηθ᾽ δ ἰγθύθη ὩΌΡΘΠΟΡΘΗ, 
πϑ ΤΩ]. ἀου ϑῖσταβ, Οὐοι, Ρ]6]δᾶθη ἃ. ἃ., 
Ὑ6]0Π6 πιηΐου ἄθη ϑύθυμθη ᾿τὰ ἃ θύπου 
Βουνουβίθομθῃ (ἐμπρέποντας αἰϑ' ἐρι) 
ἀπηα Ἡ8 0. ἄθηθη ὅ16 ΑἸύθῃ 416] 8 8 γθ8- 
χριΐθῃ Ὀθβυϊτητχηΐοῃ. --- 8. Π16 1[10}- 
ἴδυ ἅτ Ἡ]τηΠ16], π6] 0 Π6 ἄρῃ Νοη- 
ΒΟΠ6η 416 7 Πγϑβϑζθιύθη Ὀυ] Πρ 6, 51η8 
τη 8116 ουβοβίθμθῃ, δ Θ᾽ 61 γ 0116 85 
4 Ἐν ϑομῦ, ΑΌΘΥ ΠΟΘΙ ἸτητηοΥ νγαγίθῦ 
ΟΥ̓ ὅτι 485 Τοηὐ, πγθ]ομθ5 α16 Καμ 8 

μι τῷ 

ΕΝ Ψ" 

γοη ΤΎΟ]α᾽ 5 ΕΟ θουππρ' ὈΥΤηρ θη 50]]. 
ΤΠ θη ῬαγΔ]]6]1βτηὰβ νοὰ 4--Οὦ ππὰ 
8--10 τηϑόμθη αἴθ σοῖσι ΠΙΟΗΐου 
σοσ βίοι Αὐυβάνοκο κάτοιδα φέ- 
ροντας λαμπροὺς δυνάστας τπὰ 
φυλάσσω αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν 
ὉΠΟΎ ΚΘ μθεν. Ττοὺς αἴθβοὺ Εηΐ-. 
σϑρθηβίθ]πηρ' ἔθ ]ὺ τη Υ. 8. ἅτ Αα- 
γοΥβα Δ ὉΚ6], νγ611 ον ϑαύζχ τοῦ 
ΘΙ Π6 1 βύαυκ ΠΘΥουρ  ΒΟΌΘΠΘΗ ὟΝ οὐΐθ 
Ῥαριπηῦ (καὶ νῦν τ Ξ Ὁπ0} 76 ὑπ 
ποο}). -- 9. φατιν--- βάξιν, ἀ1688 
ὙΥΙΘ θυ μο]ατρ 5011 ἀ(ἀ5. βο]ύβδτηθ, 
ἄδβ ἴῃ ἄδθιῃ Βοίθπαϊθηβίθ 468 ΕἸ ΘΈΘΥΒ 
Ππορσὺ, μουνόυμθῦθη. ὙρΊ. Κ΄. 80. ἀπ 
“σι Υ. 412. --- 10. Βίαϊθ ἀ65 ουσγαῦ- 
ἀϑίθῃ κελεύει βούχὺ οὺ᾽ υϑυθ Πρ τηθ]- 
ΠΟΥ κρατεῖ, 4180: ΘΠ ΒΟΪΟΒ ΘΒ 
Νορσιτηθπῦ ἔμηνγῦ ἀ65. Υ ΘΙ 685 
τῇ ἅ απ α]1Ὸ ἢ τ α] θη ἀ 65 ἢ οὔθ 468 
Ηοτχ. --- 14. 468 τηρίξο ἐμήν δ 80 
ρμούομπίου ψουβϑίθ]θ δῦ πἀπϑομῦ. --- 
πων 465 ΒοΒ]οοϑ βύθμῦ ὍΘΙ 
ΤΠ τὴ (βὑοίβ) 16 Εατο! ῦ νοῦ θαι 
ΟΜ (ἀμ ον ουβ 158 

18 



ὅταν δ᾽ ἀείδειν ἢ μινύρεσϑαι δοκῶ, 
ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος, 
κλαίω τότ᾽ οἴκου τοῦδε συμφορὰν στένων 
οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ'᾽ ἄριστα διαπονουμένου. 
νῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων. 20 
εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός. 

ὦ χαῖρε λαμπτὴρ νυκτός, ἡμερήσιον 
φάος πιφαύσκων καὶ χορῶν κατάστασιν 
πολλῶν ἐν ἴάργει, τῆσδε συμφορᾶς χάριν. 
ἰοῦ. ἰοῦ. 
᾿Δγαμέμνονος γυναικὶ σημαίνω τορῶς, 
εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις 

ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι 

ἐπορϑιάξειν, εἴπερ ᾿Ιλίου πόλις 

βθίῃθυ ὙΥ̓ ΔΟμ θυ ΗΟ). 1)6ν [πῆη]- 
ἐν τοῦ τὸ μή Βᾶπιρὺ γοη φόβος ἃ}. 
Τηβοΐθυῃ αἸθβοὺ Αὐιβαάστιοκ (νρ]. Κα. 
8, δ8,8,18. σα. 8. ὅ60, 23) 485 ΘοΠθαθῃ 
ἀπ Ὑοϑυτηθ θη α65 ἘΠΗΒΟΒ] ἴθ, 
8150 οἵη ΗἸ πα ΘΥ 158 (65 ἘΠΏΒΟΒ]8- 
ἔδιιβ, ἴῃ 510} βοῃ]θδϑῦ, Κϑηη, ΜῚ6 
σοι ἢ ΔΔΘΗ ἄρῃ γοΙΌθη ἀ68 
ΗϊπάθτΗ5, Ζ.ΠῚ Πιβπϊδῖνο ῬΙΘοΠ ΒΘ 50 ἢ 
μή οἶδν τὸ μή  ϊησαῤγοίθῃ. γε]. 
ΡΙαῦ. Τιερ. Ῥ. 948}: χρὴ φοβεῖσθαι 
τὸ μή [τε} ἐπενεγκεῖν ψευδῆ τι- 
μωρίαν.--ὑἡπνῳ, ἈΠ 5101} {ἰ  Υ ἢ 581ρ᾽, 
ἰδ Ζὰ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν 
ΘΧΘΡΘΟΒΟη. ΒΙηΖαρ  ο᾽, πιπὶ θη 
ἀδρομπβαύς σὰ ἄνθϑ' ὕπνου Βθτγοῦ- 
ΖΌΠΘΌΘΗ. 

16. [πὰ ρουηἐ ] 16} Ὀγοῖζον Τιθθ 
ψισα ἄρτη γογάθυβαΐζ εὖτ᾽ ἂν οἷο. 
(Υ. 19.) οἷπ ϑἴθυ. ἴῃτὴ Προυρθογαποίου 
γοταογβαύ πϊηχυρσοίίου. Βίγθηρ' 1ο- 
ΒΊΒΟΙ. ρθρ)οαογὺ τηϊδείθ 8150 τον 
δαὺζ Ἰατιΐθη: ὅταν δὲ, εὖτ ἂν- ἔχω, - 
δοκῶ οἷο. δέ πϑοῃ ὅταν ἀἸοπξ παν ἄαζα 
ἄθῃ βαύζ πδ οι ἄθηη Ρα θη ΘΕ Ι50}} Θ1π- 
ΘΒΟΠΟΡΘΠΘη Ζυἰβομθηβαΐζο φόβος-- 

ὕπνῳ ΥΊΘΘΥ ΔΕΖ ΠΘΠτΠ6Η. ΤΠ θου- 
βοίζϑ ὅταν δέ νι 6πῃ 16ἢ πὰπ ἀ8 ΠΠ. 
-- 30. Μ|ὺ Βοζὰρ δα 1. σθβαρὺ πἀπα 
ἄθῃ ουβίθη (ἰθὺ Ῥοϊάθη ΤΏΘΙ16. 468 
ῬυΌ]ΟρΡῈ ΔΌΞΟΒΠΘββομα. 

22, λαμπτὴρ νυκτὸς 15ὺ ΘἸρΘη 10} 
βοβαρύ, σῖγα ἀθον ἀαγο} ἄθη ΤΟ] ρθη- 
ἄρῃ ορθηβαῦς ἡμερήσιον φάος πι- 
φαύσκων ἴπ 16 Μοίαρμου Πϊποίῃ- 

ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

-ς ἔστ ἄοορέυέσν 
. Ἂς, κὸν". .} Υ̓ 

20 

ΒΘΖΟΘΘΗ; ΔΕΙ͂, 600. ἥκει γὰρ ὑμῖν 
φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων ᾿ἡγαμέμνων 
ἄναξ. --- 34. χάριν Βαὺ δῖον πιομῦ 
α16. ΔΌρσοβομνδομίθ δάνθυ16116 Β6- 
ἀδαΐαπρ, Βομάθυη δῦ συϑῖπθβ ὅπὉ- 
αὐδηΐν πα ΑΡΡροβιθίοη. χὰ χορῶν 
κατάστασιν: ἀ6 τὰ ΔῊ κΚ ἔν 16 5685 
ΟἸΙᾶοκΚ. Ῥυτοῖῦ α΄6 Βδῖίρθη σῖτα 
ἄδθη (Οδέξουτι ἀθνὺ Τα ηκ ἔν ἀ16 Ἐπη- 
ὩϑῆτηΘ ΤΥΟ͵ δ᾽ 5 ἀδυο Ὀγϑοῃΐ.--- 9ὅ. Π16 
Ευθαᾶθ, ὑ ῖομθ Βοθῦθη ἴῃ ρείμο- 
Ὀβόμθη ὟὟ οὐΐθη δβρ ΘΒ ΡΓΌΘΠ ΘΗ τγ8 1, 
Ῥυιομῦ 7οὑχὺ 1π ἄθηη 1 ἄθυ σουγόπη- 
Ππομθη Ὁτηραηρθβρυθοηθ ΠΌΠΟΠΘΗ. 
Ἐτθυαθηγτΐα γο] θη. ἀαγοη. Ὁπᾶ 
ἄον ὙΥ̓Βομύθυ, ἀοὺ ὍΘ1 ἄδχη Εἰ ΒΟΠ61-. 
ὭΘΗ ἦθ5 ΒΕ ΘἸΙΘΥΒΙΡΎ 15. την "10 
ΒΘῖηθ Ῥαγτούβομθι ΘΟ 16 (τῖθὶ 
οἴη ἔγοϊου Βᾶγρου) Αὐβαγποῖς νοὺ- 
ΠΘΠ θα μαὺ (22---24), ποϊβδῦ τη (716- 
ου ἴῃ Βϑῖηοὺ 0116 815 ὙΥ βοῃου) ἀϊ6 
ΚΙνύδοθιηπ., 516 τηῦροβοίοχὺ ἀθη Οδύ-. 
ἴουυι ἔθ᾽ θυ οι θη κθι ; οΥ ΒΘ] υϑύ ἉΌΘΥ,, 
βαρὺ 6Υ, Ὑγϑυᾶθ 815. ἘΠΗ] ΟΊ απρ' θυ. 
ΘΙ ΠομΚοϊξθα οἷη ῬΆΏΖΟΠΘη τηᾶ- 
Ομθη, ἄὰ ἴπτα βοῖπθ Ὁ δομὃ 80 Πουῖ- 
ΠΟ σορΊοκῦ Ὁπια Θ᾽ γὸπ ἄρῃ ΜΒ π. 
ἄρον Ναομβύνδομθ, πὑπᾶ ΖΑ ἴῃ 80 
ΟἹ ΠΟΚΠΙΟΠΟΥΝ οἰβο(εὐτύχής 20.) ἀυτο 
ἘΥβομϑίπθη ἄθ5 ΕΘ ΠΘΥΒΙΡΊ 815. ὈΘΓΟΙ 
ἰδὺ. -- 20. Πθὰ8 ῬΥΆΘΒΘῚΒ “σημαίνω 
τορῶς, 61] ἀοΥ Υ̓ΒΟΒΤΘΥ 1 ΒΘ 116 
ἐρθυαῖροι. Αὐΐθρτηρ' σὰ ΚΙγύ. 1 
3 ΘΙΠΟΥ ἀηγοβοιθη γϑαρί, “-- 
91. δόμοις--εἐν δόμοις. --- 29. εἴπὲ 



ἈΘΆΑΜΕΝΝΟΝ, [Ὶ 

ἑάλωκεν, ὡς ὁ φρυκτὸς ἀγγέλλων πρέπει" 80 
αὐτός τ᾽ ἔγωγε φροίμιον χορεύσομαι. 
τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντ᾽ αἰσϑήσομαι 
τρὺς ἕξ βαλούσης τῆσδέ μοι φρυκεωρίωςι 

γένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα 
ἄνακτος οἴκων τῇδε βαστάσαι χερί. 8ὅ 
τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ᾽ βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας 
βέβηκεν" οἶκος δ᾽ αὐτὸς εἰ φϑογγὴν λάβοι, 

᾽ » 

σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν᾽ ὡς ἑκὼν ἐγὼ 
» 584 Ὁ - - 

μαϑοῦσιν αὐδῶ κοὺ μαϑοῦσι λήϑομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 
Αἱ " 

Ζέκατον μὲν ἔτος τόδ᾽ 
μέγας ἀντίδικος 

ἐπεὶ Πριάμου 

“Μενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ ᾿Δγαμέμνων, 
διϑρόνου Ζιόϑεν καὶ δισκήπτρου 
τιμῆς ὀχυρὸν ξεῦγος ᾿Δτρειδᾶν. 

0 ὙΘΏΥ. -- 821. Βορυπαπηρ' Ζὶὶ 
ν. 80.: πη 10} ψοτάθ (ἀη (ΘΓ 
ΒΘΘμαΙ στρ Τα ΠΥ ὙΥ̓ΔΟΠΘ πηα 1 
ὩΟΠΠΘ) ΒΟΒΟῚ βράτοη, 48.585 416 
ἀῶ 6 ΤΠΘΊΠΘΥ ΗΘτυβοπαῖ Θ1Π6 
Ὑ] ΘΟ ΚΙΙΘΠ 6 μά ππρ βϑποτη- 
6 μού. -- - τρὶς ἐξ βαλούσης, οἷπ 
αϑ ον πηρϑηρθβρυδοθ. θα ] 6 Πη- 
ΟΥ Αὐιβαάγθοϊς, ΒΊΘΥ ΖῈΥ ΒΘΖΘΙ ΟΠ ΠΠΠρ' 
ἰϑ βύοϑβοα Βυθααθ ἀρ. Ὑν Βομὔθυβ 
Ὅθηϑο ρδββθηᾶ, ψῖθ 26. ἰοῦ. -- 
16. Ῥ!ὐζομου {ΠΟ Ὀουραηρ σαν Ηθ- 
ας (65 οοθηβαύζοα; θυ ἀράδῃ- 
Θηρθηρ δύ, 6655. ον ΝΥ ἀομΐου. θη 
[ΘυυβοΠοΥ τηῖῦ Ὀνίου ΤΎθιθ Ὁ6- 
ὙΠΒΒΘΗῚ Ὑγιγα, ΟἿ ΔΙΌΘΥ ΔπῸὸ} ΚΊγί. Ὁ 
ἴομῃ. Θὰ, 11. 480. “βαρὺ Αρϑιηθπι- 
ΟἿ5 Βομαςθῃ: ἤτοι ἔφ ἣν γὲ ἀσπάσιος 
'αίδεσσιν ἰδὲ δμώεσσιν ἐ ἐμοῖσιν οἴκαδ᾽ 
ἰεύσεσϑαι" ἡ δ᾽ ἔξοχα λύγρ᾽ εἰδυῖα 
ἴ τε κατ᾽ αἴσχος ἔχευε -- Ὗ. 86-- 
9, 51ηἃ δ. 616 ΖαβομθθοΥ σουϊοὐοῦ, 
Θῆθη ἀον δδομῃΐονυ ἃἀἂθ ψοιθθυθ 
ἰοὺ τηἹ 6 116 ΜΠ]. --- 38, ὡς, 6ΘΥ 
συμ σνοὰ τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ πὶτὰ 
ἢ. Θ΄ΏΠΙ8] ΔΗΡΌΡΘΌΘΗ, [ἢ ΘΙΠΘΗ 
γηὐθη βθη. ΡΥ ΤΟ] Ζιιθα ΘΠ ΡῸ- 
ιΒδῦ, 716 ἴῃ εἶθ ΤΥΔΡΌΘΟΙΘ ἸΕΠΡΘΥΘ 
Θᾶάθῃ 1ῃ ἀδγ ΠΘΡΘ] τηῦ θίηθη 81]- 
ΘΙΠΘΊΠ6:, σον. ἄθη [Πα] ἀον ἤθ 46 
Ἰβϑτητηθηΐββοθη θάδηκθη Δ}Ὀ- 
ΘΒΟΒ]ΟΞβθ. ΤΘΥΆΘΥ. --- ἑκών ρομῦχὺ 

ῖ 
ΠΕ “ Ἂ Ἢ 

πἰομῦ τὰν σὰ αὐδῶ, βοπάθυτι ΖῈΡ]Θ10 1 
Ζαὶ ἀθυα ΤΠ ΘὑουΊ 50} τπα [ἅν α16 Βοσγυἄη- 
ἀσηρ 465 οι ΘΊρ ἢ 8 ὙΠΟ Προτθη 
φέρη ΟἸ1646 ἀου βαηίθηζ (ἑκὼν λήϑο- 
μανγ  ύρθ 558 σΘΥΏ, ΦΌΒΙΟἢ 6110}). 
δοπδὺ πεθθθ. Αθβϑοηναβ δα καί 
ἀλλά 560 Βγθῖρθα τη ὔββθη. --- 6. 
Πεῦϊν μαϑοῦσιν δῦ κοῦ μαϑοῦσι 
ΠΘΘἢ 510} σοζοσθη, 48 ἴη λήϑομαι 
ἄθηη ϑἴππο πϑοῖ οὐκ αὐδῶ Ιἱορ; 
ἄδ5. ἀπουχασίθίθ λήϑομαι 10 ἢ γϑΥ- 
6556, 6155 ΒΙ]ΙΟἢ ὗβ, εϑὐαῦ σιγῶ, 
ΒομΠθϑϑὺ ὅτ θαρ οἴθιύνο! 80. -- 
89. ον ὙνΒομθου ὑνιυῦ 80. 

40. μέν, ἀοΥ αδοροηβαῦς δῦ ἄ61ὴ 
(ὐθάδηκθη δ. ἴῃ 08. Θηὐμα]ῦθῃ: 
γῶν ἀδπθοτντῦ ἀον Και ρθῆ ΒΟΠ 9 
ἀδἃ5 σομῃπΐο ΠΤΦ Ἐγ, 8116 1π, Μ016 
οΥ 86} 6 σὺ βύθμθ, δύ ψίσα 
ΠΝ Ῥοοηπᾶαοῦ Ψ θγάθῃ. 
ἐπεί, ἀφ᾽ οὗ, 6 ηιιο. --- 41. μέγας 
ἀντίδικος, ΘΎΔτητη δ 150}. ΠῸ1' ἃτιῦ (8.8 
Ζσαηβομδὺ βέθμοπᾶθ Μενέλαος ἄναξ 
Ῥϑζορθῃ, 400} Ἰοσίβοι τὉπα νυ ΠθὐουΊΒ0 ἢ 
χὰ Μενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ ᾿Δγαμέμνων 
Βομοτ!ρ:. -- 44. διϑρόνου τιμῆς γοη 
ξεῦγος ᾿ἡτρειδᾶν ΔΒ πρΊρ; Αρϑη, 
τι. Μρηρθίατβ 51η 6 ρΘΥ ἸΒΒΘΥΥΉ  ΒΒΘῊ. 
ἀα5. ΖΦ ν οΙρθθρδηη ἃ ρθη αδυ 
Καπιρδυίγαθ. 516 ὈΘμθυυβομθη. ΔῸΠ 
ΑΘΒΟΒΥ 8. ΡΘΠΙΘΙΠΒΟΒΆΡΌ1Ο. ἀδ5 
Τιαπᾷ, 50 110. δέϑρονον κράτος, 602. 



πος 

ΑΒΒΟΗΥΙΙ 

στόλον ᾿Αργείων χιλιοναύταν Δῦ 
τῆσδ᾽ ἀπὸ χώρας 

ἦραν στρατιῶτιν ἀρωγήν᾽ 
μέγαν ἐκ ϑυμοῦ κλάζοντες "Ἄρη, 
τρόπον αἰγυπιῶν, 
οἵτ᾽ ἐχπατίοις ἄλγεσι παίδων ; 80 
ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται 
πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι. 
δεμνιοτήρη 

πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες" 
ὕπατος δ᾽ ἀίων ἤ τις ᾿Δπόλλων. 58 

ἢ Πάν, ἢ Ζεύς, οἰωνόϑροον 
γόον ὀξυβοᾶν τῶνδε μετοίκων 
ς 

υστερόποινον 
πέμπει παραβᾶσιν ᾿Ερινύν. 

γο Μοποίδιβ τῆσδε γῆς ,φίλον κρα- 
τος. - Σᾷ41. στρατ. ἀρωγήν, 8.15 [Ππ- 
ονδυϊζσαπρ, Βοιβῦδη ἃ δὴ Καὶο- 
ΘΘΥπ; ἈΒΏΉΠΟΗ, ἸΘάοομ ἴῃ ἔΡΘΊΘΥΘΥ 
ἈΡροβιύϊοι, πιρὰ 216.: ἔτλα ϑυτὴρ 
γενέσϑαι ϑυγατρός, γυναικοποίνων 
πολέμων ἀρωγάν ἀ16 Ορξογπηρ᾽ ἀρΥ 
ΤΡ] ρΘηῖθ ΘΙΠΘ Κυϊορϑαυῃ θγβυὑζιηρ' 
(πολέμου ἀρωγή) σοπδηηΐ. 

ὅ0, παίδων 861. οδ]θο νι. -- 
51. ὕπατοι λεχέων --Οπ«ὑπὲρ λεχέων, 
πΒΟῸΝ ἄρον Ἰγοη Νοβδύθυῃ. -- 
58. δεμνιοτήρη πόνον αἴ6 11 Η τ 6 
ὯἋ465 Νοβδύθβ. θδβύθβοῃησθ Μἅπμϑ. 
ΒοῚ ἄθῃ ΤΥΔΡΊΚΘση. 5ηα ἀ16 σαὐ7εο- 
ἐΐνω οοηυροϑίία Κοϊποσνγθοθ 81 616 
κᾶν (ἀῶ 5 Νοϑὺ οὔ ἱπὶ Νοϑὺ 
πῃ ἄδθη 4) πα ρῬϑβϑῖνο τὰ Ν δύ ρ6- 
πὰ 6) Βοασαύαπρ' ΡΘβοηγ ηκύ, 501- 
ἄθυτι 516 ΠαΌΘη ο΄η6 ΘΌΘΗΒΟ ὑϑῖΐο 
Βοαθαύθιηρ τὶ ἀθαΐβομο τι ρδίδη- 
ἀγα 8415 οὐβύθ ΟἹ θάθυ οἷπθθ Οοτη- 
ρῬοβιίύσσηβ (Ν᾿ εὑ αὐαηρ5- ΝΜ 1 6). 
ῬὰβΒ Ε]αγβίθ Ββῖβρίθὶ μἰθυ νυ 1δὺ 
᾿τιπι. 381.: μητροπτόνον μίασμα (16 
ἀαγοῃ ἄθη Μυύθυυηογα ἢθυθροῖρο- 
άμυίθ Βοβααρθίπηρ, Μαϊὐξουσποταβ- 
Ῥοβϑαδο!αμηρὴ. --- ὅ4. πόνον ὀρταλίχων, 
αἴὸ Μ ἄπο ἀπὶ αἴ {πὰρ Π, 80 
Ῥοὶ ΕΥΡ] 408. ϑΌΡΡΙ. 1188. ἰὼ ἰώ" 
ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέκνων ; {ΠΠΒΘΙῸΥ 
Θ.6116 ἀϊοπίθ αἷ8 Ὑουθ! ἤοιι. Οἅ. 
10. 210. λαϊον δὲ λιγέως, ἀδινώ- 
τερον ἤ τ᾽ οἰωνοί, Φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ 

γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα ᾿ἀγρόται 
ἐξείλοντο πάρος πετεεινὰ γενέσϑαι. 
- δδ. τις ᾿ἀπόλλων, εἴτι ΑΡΟ]]Ο, 
ἅ, ἢ. ̓ τρϑμα οἵη Θοίς, γ]6. ΑῬΡΟ]]Ὸ 
δύ. ὕπατος ᾿ϑῦ τοῦδ Βοϑίθμπηρ «αΐ 
ὕπατοι 51. βοβαρὺ, α16 ἀγθὶ (ἐδίδου 
ψογάθη ὕπατοι σϑπαπηῦ, ἸΠΒΟΘΥΥ 
516. δ ἀθη Πδομβίθη ΒοιρρΊ ρέδ]α 
ἴπνθ Ηρ ὕσηθυ παΐίθη ; ἀπῇ ἀθγὰ 
“Δύκαιον ἴῃ ΑὙκϑαιθη. 88} 68. ΔΆΒΒΘΙ 
ἄθιη Τ᾿ ΠΙΡ6] 465 Ζεὺς Δύκαιος Δ 08 
ἨδΙΠρύὔτηθυ ἀθ5 Ῥαη πηὰ ΑῬο]]ο.--- 
ὅτ. τῶνδε μετοίκων, αἴθ 616 Υ 5ὶπὸ 
δομυίχνθυνγαπαύο (65 Ζθαβ οἄθυ ῬΔΣ 
οὔδσ ΑΡΟ]]ο, ἴῃ ἄθβϑθη μο]ΠΊρθιη Β6- 
ΖΑΥΚΘ. 516 ηἰβύθη, ὑπαὶ 6165. ὉΠ 8ς 
ΤΠ ΘὮΥ, ὙὙ611 516. 815 66] ἄθὺ ΨΟΡΈΙ: 
βομδα δῈ 516} 6 1Π1ρ πα. ΤΌΣΟΙ 
5 νογϑηρθβίθ]δο Λα] κύϊνατα ὀξυ: 
βοᾶν σιὶτα οἰπθυβοιῦβ ΚΙΆΥΘΥ, νγϑὲ 
πηΐοΥ τῶνδε μετοίκων σὰ γθυβύθ θη δύ 
ΘΠ ἀογουβοῖῦβ για ἀδαπτοῃ 416 ΒΟΙΒὶ 
θυ ηδύδεβισθ ΒΙηνγοίβοηθ Κγϑπ 
(68 ῬΥΟΠΟΙΠΘΗΒ τῶνδε ΘοΞο τ ομὗ 
-- ὅ8. ὑστερόποινον Ἔρινύν, ἘΠΉΠ1ΟΥ 
να ἅ16 δ γαΐθ ὑστερόπους ᾿ρουδηπὲ 
απ. 50 Ἠοταῦ. ὕδυτα 11. 2. 81. Ταγὶ 
αἸιἐοοο εγιέογι, 5οοἸ δέκ. Τ)οϑο) υἱέ ροᾶς 
Ῥοοηα οἸαιιᾶο. --- ὅ9. παραβᾶσι, θ᾽ 
ΒΥ νυ] Υα, πᾶ]. θη ἀγρόταις (2. ὅ4) 
ὙΘ]ΟΠ6. ἀϊ6 Ψαπροη ταὰρύθη. ὍΘΙ: 
Θ]θΙομοα. Ευχϑ]πηροι (αἷνοι) 10}- 
ἔθη πὶ Μυπᾶθ ἀ68 γΟΙΚος, 
οἴποη βοΙομθῃ Ῥοβυϊτηθη αἶνος 



ΛΑΘΟΑΜΕΜΝΟΝ. γι 

οὕτω δ᾽ ᾿ἡτρέως παῖδας ὃ κρείσσων 60 
ἐπ᾿ ᾿Δλεξάνδρῳ πέμπει ξένιος 
Ζεύς, πολυάνορος ἀμφὶ γυναικὸς 
πολλὰ παλαίσματα καὶ γυιοβαρῆ, 
γόνατος κονίαισιν ἐρειδομένου 
διακναιομένης τ᾽ ἐν προτελείοις θῦ 

κάμακος, ϑήσων 
Ζαναοῖσιν Τρωσί ϑ8' ὁμοίως" 

2, 2 » 

ἔστι δ᾽ ὅπῃ νῦν 
ἐστί᾽ τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον᾽ 
"ΔΩ ς , “α ς , 

ουὐϑ υποκαίων οὐϑ' ὑπολείβων 70 

οὔτε δακρύων ἀπύρων ἱερῶν 
2 

ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 

οΥ δὰ ἀοΥ συΐθηῃ δύῃ Ζοιὺ βἰδγη- 
τηθπθ ππα 616 γουσοιΐομαθ αθυθοη- 
ἀἰρκοῖν ἀπο δα ἀθη ϑομαύς αοΥ 
ΤΉΙου σοῦ ἀαβαθμηοθαθ ΟἾΟΥ (6Υ 
ΑἸύθῃ πὶ ΞΊΠΠΘ. 

600. ἴῃ αυιύίξθη ΦΠΔ ΡΒ ΒΟΌΙΒΟΠ ΘΗ 
ϑγβίθιμθ (θὔ---ὅ9) νγῶν (5 (61: θυ 11 ἃ 
τπγοῖξου ἀαθοοίμγῦ πγογάθῃ, ἃ15. αἷθ 
ἘγΖ Ιππρ {6 Ὺ α16 Αἰττά θη ἴτὴ θυβύθῃ 
ϑγβύθιηθ. Ζτ ἀἸθβοὺ Αὐιβε στρ ἔο]ρὺ 
πτιη, 8150 ἴῃ ΟΠ] βίο Υ Απογαμπηρ, 
16 Απποηαπηρ δα 416 Αὐγτάθῃ 1τη 
ἀἴθη τππα ὄΐθῃ ϑυβύθιηθ (θ00---72.)}. 716 
ἀον αοὐύ θὰ δα οτη ἀθγ 7ὰη- 
θ6η ἀφιουθταῦ 416, 41] ΥΙΠ 5 
οΥβϑὺ βρϑὺ εὐταΐθπαθ, ΒΥΙΠΥΒ 
βΒοηαδοῦ, 50 βοῃα θοῦ 6Υ ἀ16 Αἰτὶ- 
ἄδην σορθη ῬΑΥ1θ, ἱπάθιη 6Υ 
ΑἸ]ογαΙησ5 ουὐϑὺ ἀθὴ δ μ  ΘΓ 
06 ἄθη ΤΎΟΘΙΗ ΘΗ Θη ἀπ 
ΒΟΉ ΘΛ Καιμρί σαρεύμοι]ῦ; 
ΔΌΘΥ, τα ρ᾽ 65 716 σὺ π Οἢ βύθ 6, 
ΜΠ. 685 7οὑσὺ βὐθῃύ, 4ὼ5 γοι- 
Βᾶπρίθ, 4. 1. 416 Ζουβύδτιυῃρ 
Τυο]δ᾽ 5, γα 510ῃ 4008 οΥα]- 
Ἰρη. -- ὃ κρείσσων, οἵ κρείσσονες 
πγογάθῃ 416 (ἀοὐζου σϑπδπηΐ, 815 416 
δόμου Μαομῦ, ἀθῃ Μθηβομθη ρθ- 
Θοα ΘΓ; 850 βασί πὶ ἴοῃ (65 Ε11- 
Ῥίᾶο5 992. Κυθαβα δα 416 Αυΐου- 
ἀθυυηρ, 5105 8ῃη ἄθιη (ἰοὐΐθ χὰ 

ἜΘΩ, καὶ πῶς τὰ κρείσσω ϑνητὸς 
οὖσ᾽ ὑπερδράμω; ΗΙΕΥ σπογᾶθῃ α16 
Αὐγ]άθη γῸ ΘΠ πόπογρη Μδομύ, 
ἄδχα ϑοιὑζου 465 Οδβίγθομίβ, Ζθιβ, 
σοβαμαῦ, ἀθὴ ΕὟΘΥΘΙ 465. Ῥδ718 Ζὰ 

- 

ἂ. 

γϑομοι. --- 62. πολυάνορος ἴῃ ΒοΖὰρ 
Δα ἸΏγο ΕὙΘΙΘΥ, πιομῦ τὰ ΒοΖαρ' φαΐ 
1ῃγ6 Μϑμμθυ Νίθμθ]αιβ, Ῥαχῖβ ππᾶ 
ΠΘΙΡΒΟΡαΒ; ἄθη ᾿οὐχίθυθη Κϑημ αθΥ 
ΟΠΟΥ πΙομὺ ἴτη Ξἴηηθ ΠᾶΡροπ, ἄδ δΥ 
ἄδην ῬΑΥῚΒ ὈΪ5 ΖῸΓ ἘΤΟΡοταπρ, Ττο- 
788 815 1664 διημϊτητηῦ. --- 64. ἐρει- 
δομένου, ΠΙΘΥ ΘΌΘΗΒΟ ΒΘΒαρΡΊ, Ὑγ16 
θ6ὶ Ηοπῖθυ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη. -- 
θ6. [)5 Πιβύουιβομθ Ῥυῖβθηβ πέμπει 
μαὺ ἀα5 Βαΐαν ϑήσων πδ ΘΟ ἢ 510} σο- 
Ζοσθη; 8415 α16 Αἰτάθῃ βηΐβαπαῦ 
σγυγάθη, Ἰαρθη α16 Καχηρἔθ ατη ΤΎΟ]8, 
ΠΟΘΙ ἴῃ ΑΟΥ “Δυκαπῖ - θ8., σὰ 600. 

11 ἄπυρα ἵερά, Ορίδτ᾽ οἴπιθ Εϑαθυ, 
Ορέθυ, αἴθ ποθ Ὀυθηπθα ὙΟ]]6Ώ, 
ἐξ ὧν Ἥφαιστος οὐ λάμπει (ϑορῇ. 
Απύ. 1006.), 51πη4, νγῖ6 Καὶ 5 Ορΐδυ, 
ΒΟ]ΟΠ6, τ οη6 σθσθη ον ΠΠΠΠ61]10- 
Κοιὺ 465. θδυθυϊηρουΒ σορ ἄθη (δύ- 
θυ πιοηῦ ΔΗΡΌΠΟΙΠΙΠΘ ὙΘΙΆΘΏ, 
θυ Ζουπ ον αούθου. ἄθου ἄθη δα 
Ἃογ Ηρίθηδ, αοὺ πούμψθημα!ρ 416 
δύγαθ τητῦ 510ῃ Ὀγηρὺ ππηα ΟθΘΥ ΒΊ6 ἢ 
τι γουσουΐθη ἀοΥ ὔπη- πηὰ ΒΕ - 
Ορέἕονυ Καπαρτοθί, τῖτα τη Ῥοθ ΒΟ Υ 
Ὑ δ υβι πη] ]ομπηρ γοῖ ἄρῃ (ἀούξζοτῃ αΐ 
ἅ16 Ορἕδυ. βε! υϑὺ ἀθουίσαρθη, ὑγθ] 0} 6 
11 Κπ]βύθσηι ἈΠῸ Βρυ ΤΠ 6, ὩΌΟΥ ὑσοῦζ 
811ὁ5 πϑομ γβρΊ ΙΒ 6 πα ἃ. 1, οΥ- 
ηθαΐοη (ὑποκαίων, ὑπολείβων) 
ΑὨΡΥΘΠΠΘΗ8Β ἀηα ΗΙΠΖΕρΙΘΒ- 
565 πη6α ὑγοῦζ 41161Υ Τγἅπ θα 
Κρίῃηθ ΕἸδτησηθ ζατη Ηϊητη6] ὡαΐ- 
βύθιρϑθῃ [ϑϑ86η. ---  Ζὶ παραϑέλξει 
ἰϑῦ ΘῈ] Κύὺ τὶς, πϑχη]. 416 ΤΎΟΘΥ, 



πο σοχον ὦ 

8 ἈΒΒΟΗΥΤΙΠ 

ἡμεῖς δ᾽ ἀτέται σαρκὶ παλαιᾷ 
τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειφϑέντες 
μίμνομεν ἰσχὺν τὸ 
ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις. 
ὅ τε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων 
ἐντὸς ἀνάσσων 

ἰσόπρεσβυς. Ἄρης δ᾽ οὐκ ἔνι χώρα᾽ 
τί ϑ᾽ ὑπεργήρως φυλλάδος ἤδη 80 
κατακαρφομένης ;; τρίποδας μὲν ὁδοὺς 

στείχει. παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων 
ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαΐνει. 

Σὺ δέ, Τυνδάρεω 
ϑύυγατερ. βασίλεια Κλυταιμνήστρα. 
τί χρέος; τί νέον; τί δ᾽ 
τίνος ἀγγελίας 

πευϑοῖ περίπεμπτα ϑυοσκεῖς ; 

πάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων. 90 
ε , , 

υπατῶν. χϑονίων. 

18. ἡμεῖς δ΄, 50 Καπηρ θη ἅ16 86 
γον Ῥτοὐα, ψ 1 Ρ6Υ --. Τῦ. μέμ- 
νομὲν Ὑ1Ὸ Τότ ΤΠ: 2. 296. ἡμῖν δ᾽ 
εἴνατός ἐστι ,περιτροπέων ἐνιαυτὸς 
ἐνθάδε μιμνόντεσσι.- Π|. Ῥ ον 66- 
ἀδηκθ ἰϑῦ: ρ]θιοῦιθ ἃ(8 ΚΙιπά 
ΒΟ ΘΟ. ἰϑὺ 16 ἀοΥ ΟὙΘΙΒ, 50. ἰδϑύ 
ἄθΥὺ ΟὙΘΙΒ. Βογο ἢ σι οἵη ΚΙιηά: 
580 Κῦὔμπθη ΟὝὙθῖθθ ΘΌΘΠ ΒΟΥ Ηρ᾽ 
ψ16 ΚΙΠΟΘΥ 8 θη ΒοΙάΖαρθ ΤΉ ΘΙ 
ὩΘμτηθη. --- 78. ἀνάσσων δαΐ- 
ΒΟΒΙΘΒβθηα, σῖθ Ἰὰηρο ῬῆδηΖθη 
οὔθυ ἄδ5 ΜΑΥ τη ΠΏ ΘΗ. 50 θ61 ΗΟΤΠΘΥ: 
ὁ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνει, ἴσος, ΕἸπά. Νϑιη. 
8, 40: αὔξεται ἀ ἀρετὰ χλώραις ἐέρσαις 
ὡς ὅτε δένδρεον ἃ ᾷσσει. --- 9. χώρᾳ ἰδ 
ΘΒ] ου παν ἀθου!οἴονὺ. ἄρης οὐκ ἔνι, 
ΚΥΙΘΡΟΥΊΒΟΠ6. Κυοῖύ ᾿1ϑ0 πἰοιύ 
ἴπ ἃ τὴ 7 1π8᾽ 6 ΝΑ ΤΈ. ΘΌΡΡΙ. 119: 
γυνὴ μονωϑεῖσ᾽ οὐδέν" οὐκ ἔνεστ᾽ 
Ἄρης. ΕῚ. Ἰθοοῖ ἄθη Καὶ. Αμμδηρ. 
Ῥῖθ Ῥγοῖδθ ΑὐϑέΠμυ Ομ ΚΟΙς ἰδὲ Ῥϑ8- 
Βοηα ἴθ Μυμᾶθ ἀοὺ ΑἸΐθη. -- 
88. ὄναρ, πϊομθϊρ 16 οἷη ΤΎΔΌΙΙ ; 
50 ψουᾶθῃ α16 ϑἰου ΟΠ ῬΥΌΙ. 
449. Βϑπδηηὺ ὀνειράτων ἀλίγκιοι 
μ᾿ ορφαῖσι, ΤΎ Δ ατα ρ᾽ 6 Ὀ11 6 ρ]16]1- 
Ομ δοπᾶ, ᾿μπᾶ ΕυμΊρΙ 65 Ἰᾶϑϑὺ ἀϊθ 
ΟὝΎΘΙΒ6 ΕΝ ὀνείρων ἕρπομεν μι- 

80 

ἐπαισϑομένη, 

μήματα. ἀπ ὄναρ ὑυϊτὺ ἡμερόφαντον, 
0611 16 ψἸΚΠΟΠΘη Τυδατηθου νυκ- 
τίφαντα 5ιπα; α16 αὙϑῖβθ ΔΌΘΥ 5᾽πᾶ 
Θῖηθ σὺ Ταροβέναυτη, 

87. Ζὰ τί χρέος; ψῶ5 σἰθθὺ 659 
ὑυὺ ουὐνθιθουπα τί νέον; ψῶϑβ μοῦ 
510} Νϑιθθβ ῬΘρΟΌΘ ἢ ΠΊΘβθτὰ 
ΠορΡΡθιρ]ιθαθ ἰδ τὰ ρθιομου ὙΥ οἶδο 
ΘπρΘρΘηρΘβίθ 18 ΒΥΠΟΉΥΤΊΘ θονΡ- 
Ῥοιτερο τί δ᾽ ἐπ. ἃ. τένος ἀγγ. π.; 
ἀπῇ ΘΙΟΒδΥ Βούβομα Καπᾶοὴ 
-- 89. περίπεμπτα “611 ΚΙγύ, ποῦ 
βϑ|ϑὺ ορίθυῦ, βοηᾶθυη ορίθυμ 1ι5ϑῦ. 
--- 90. ατὸ αδύθου Π]Π θυ, αἴθ νου ἄρα 
Ῥα]αβίο, ααΐ ἄθιι ΡΥοβκθμΐοι γ»ϑύαπιαθῃ, 
ὝΘΥ ἄθη ἴῃ 8ΚΊΒΒΒΘη σούμοηῦ, ἰδ ἀστοου 
νόμοι, 16 βία ἀὐβο ἰνταθπᾶθῃ, βοηδῦ 
πολισσοῦχοι, αἴθ {8 6115 ὕπατοι, ψἶθ 
ῬΘΒΟΠ ΘΒ ζθαβ, ΑΡΟ]]ο, {161}5 χϑόνιοι ᾿ 
516, ἀαγτιηῦου Δ ἢ ἀ16 Ἠθγόθη, δ ππ 
α16 ϑυραῖοι, 6 ]0Π 6, ὙὙ16 ΑΡο]]0,. ΦΥῊ. 
Ἐπησᾶηρθ (68 Ῥα]αβίθϑ βέαπᾶθη ἀπᾷ, 
γοτῃ Ηοτγο]α 502. ἀντήλιοι Βοπδημῦ 
γγΘυάθη, Θμα]]1 0} αἴθ ἀγοραῖοι, αἴ 
ΒοβΟΒ ὗσου 68 Μαυτῖθθ, αἰθὸ ἀθ8. 
Ἠδπᾶθ]5. πᾶ μα 6]5, οΥ γοι- 
ΒΘ] ηρΘ ἀηὦ (δυοηΐθ, ψῖθ 
Ἡουτιθ8, ΤΉ ΘΙ15. Β6] οἰπρούγο ΌμΘΤΙ 



ς ΑΘΑΜΈΕΜΝΟΝ. .-Ο 

τῶν τε ϑυραίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων 
βωμοὶ δώροισι φλέγονται" 

ἄλλη δ᾽ ἄλλοθεν οὐρανομήκης 
λαμπὰς ἀνίσχει, Ὁ σι 

φαρμασσομένη χρίματος ἁγνοῦ 
μαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις. 

πελάνῳ μυχόϑεν βασιλείῳ. 
τούτων λέξαις ὃ τι καὶ δυνατὸν 
καὶ ϑέμις αἰνεῖν. 100 

παιών τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης. 
ἢ νῦν τοτὲ μὲν κακόφρων τελέϑει, 

Ν ᾽ 2 - 3 Ἁ ’ 32 τοτὲ δ᾽ ἐκ ϑυσιῶν ἀγανὰ φαίνουσ 
ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον 

τῆς ϑυμοβόρου φρένα λύπης. 106 

στροφή. 

Κύριός εἰμι ϑροεῖν ὅδιον κράτος αἴσιον ἀνδρῶν 
ἐντελέων᾽ ἔτι γὰρ ϑεόϑεν καταπνείει 
πειϑώ. μολπᾶν 
3 ᾿ ΄ 59 δΘΑΙς 
ἄλκαν. συμφυτος αἰὼν 

"- Α 

Βοὐβομεαϊξοι ρῆσρρίθ ἀἸθβθη τη ΕὙΘ]ΘΗ. 
«πα σοβίθ θη (ἀοὐξποιΐθη σϑορΐοτ᾽ 
Ζὰ σψοτᾶθῃ, ἄδῃ. ΒΟ] ]θϑϑὺ ἄθυ ΟΠΟΥ, 
(885 δἷπθ Κυπᾶθ βἱῃρθίγο θη 56], 
πηα Κοιητηῦ ατὸ ΚΙγύθθυημηθβύχα, 481- 
ὩδΟἢ Ζὰ ἔταρσθῃ. - 97. ἀδόλοισι, 
Ὑ611 516 ΠΙομ, σὶρ βοηβὺ οὐ α16 
παρηγορίαι, Ὀθργΐοκθοη, ὑγρουιβο ἢ 
5: π6. ΞΟΠΟΘΥΤΙ ὙΥ1ΥΚΊ]ΊΟΉ, Ὑ716 516 ΒΟ]]ΘῊ, 
ὅα5 ΕΘΌΘΥ πϑῆτθη. 
99. ΗΙοΥ ον σΊΘ τ ἢ 5. 50 016] 
Αὐβκυπῆύ, 415 ἀπ ἀπ ὈΘ6.ΜΨ}01111- 
σοι Κοπηβῦ ππα αἀδτῆβυ. --- 102. 
νῦν τοτὲ μὲν --, 6 ἱψὖ 1ϑὑ 416 ϑΟΥΡΘ 
ὙΠ σουτιΐθη πα Ὡπρϑυνσί πη Ὀα]α, 
Ῥα]ὰ ποιοῦ 816 ἅδον Ἠοβπαπρ', χὰ 
ον 1ῃπ ἀδ5 Ορίου ἀϑὺ ΚΊγῦ. θθυθοὶ- 
τισί. Τῃ ἄθτῃ 2ἴθη ΟἸ166 ψιγ δηδῖο- 
Ταύῃ!βο. ἀοὺ Ποϊαὐνβοΐζ δα σ ΌΘΗ. 
--- 108. φαίνουσα ἸΘπ Ομ 6 πα; 8115 
ἄοτῃ Ἰδποῃίθπαθη ΟΡ θυ θαθυ Ἰθποηίοῦ 
Ἰητη α16 Ἠοβπηρ' οπύρθρθη ὑπα νοι- 
ἀτδηρὺ α16 ϑοτρθ. --ὀ 10. ΠΙΘΒ6 
ϑ'06116 15ῦ 1π ἀθη Ηδη βου θη ρθη 
Το] ον μα ἀρου]θξοσῦ ἀπα ὅπιομ. ἀ16 
δθροῦοπθ ουροϑβουσηρ ᾿1ϑῦ πἱομῦ 

- 

ὅπως ᾿Δχαιῶν δίϑρονον κράτος. Ἑλλάδος ἥβας 110 

81 ὁμον, φρένα Ῥ]ΘΟΠΒΒ 1801) εἷ5. ΟἸ- 
ἡθκῦ χὰ ϑυμοβόρου σοδοίχῦ, (88 ἱπ 
ἄρον Ββαθαΐπηρ σοῦ βιβρωσκουσῆς 
πϑροπηα βού; ἃοὺ δοοῖβ., 80- 
μδπρρ γοπ οἰηθη Ααἀ]θούνυϊη, (88 
γοη οἰπθηι δκύϊνοη δ υΌυτῃ σοι αθῦ 
1δῦ, Βπαθὺ βίο ὅξου. (61. 1066). 

106. Κύριός εἰμι ϑροεῖν, θ᾽ ΟΠοΥ 
τηϑϑίθ χῦγθι, ὙὍὙ61 ἀτίτης σαρκὶ 
παλαιᾷ, νοΐῃ Κυϊθρϑζαρθ Ζαῦῖοῖ- 
ῬΙΘΙΘα (18. [1), ΔΠ161η Ὀθβίηρθη Κϑηῃ 
ΟΥ ΠΟΘΙ. ἔτι γὰρ, ἀθππ ποῦ, ΟὉ- 
ΜΒ] Ἰοἢ οἷη ατϑὶβ Ρῖα, (Επν. Ηθτο. 
αν, 678.: ἔτι τοι γέρων ἀοιδὸς κε- 
λαδεῖ Μναμοσύναν) ᾿ϑὺ τηϑῖῃ [μ6- 
Ῥοηβοϊύθυ (σύμφυτος αἰών) ἀοτ- 
αὐτὸ, ἀα55  ϑτηῖν ΠΟΟΝ α1ο Μαομῦ 
ἄρον ΠΟ ουσθάπηρ (πειϑώ, διαάο- 
Ἰαη), ἀ16 Κνυοΐῦ ἀθ5 αθβδηρ 68 
(μολπᾶν ἀλκάν), ΘΙ π ατπ ομ; μολπᾶν 
ἀλκάν ἰϑῦ Δρροβίθίοι σὰ πειϑώ. -- 
107. καταπνείει, ἴπι αδκίν ΒΟ η 
ΒΒγίμηαὰ5 Ῥοαϊθηῦ β9 ἢ ΑΘβοι. ὄ[ου 
Θρίβομου ΒΌυτηθη, 50 121. “τρεΐδας, 
126. δημιοπληϑέα. -- 110. ὅπως 
αἴθ. σοῃμ ϑροεῖν φρμϑπρὶρ. “Ελλάδος 
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ξύμφρονα τάγαν. 

πέμπει ξὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι ϑούριος ὄρνις 
Τευκρίδ᾽ ἐπ᾽ αἶαν. 

οἰωνῶν βασιλεὺς βασιλεῦσι νεῶν ὁ κελαινὸς ὅ τ᾽ ἐξόπιν 

ἀργᾷς 
φανέντες ἵχταρ μελάϑρων, χερὸς ἐκ δορυπάλτου. 116 
παμπρέπτοις ἐν ἕδραισι. 
βοσκόμενοι λαγίναν, ἐρικύμονα φέρματα, γένναν, 
βλαβέντα λοισϑίων δρόμων. 
αἴλινον αἴλινον εἰπέ. τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 

ἀντιστροφή. 

κεδνὸς δὲ στρατόμαντις ἰδὼν δύο λήμασιν ἴσους 120 

τα]θοῦ. --- ΝΟ. Ἤοιη. 1]. 2. 808 Ε΄ 
οΥβομοιηῦ ἄθιη Ηθουθ ἴῃ ΑὉ118 488 
ΖΘΊΟΠΘη σομ αοὺ Ομ] αηρθ, ὑγΘ] 06 
θη ὥρθυπηρ τὴὖῦ 8 {πῆρ σοὺ- 
Ζρηχύ. Αθβοῆ. Ἰϑβϑὺ Ὀθυθιΐβ νου ἋδΥ 
ΑὈΐδησὺ ἀδ5 ΖΘΙΟΠΘη ουβομθίηθῃ, ππὰ 
ΦΥΥΌΙ ΦΎΓΟΙ] ΑΟ]ΘΥ, α16 ο᾽π6 ὑγϑοη ρα 
Ηξβιη τηϊῦ ἄθηῃ Ππηρθῃ ὙΘΥΖΘΉΓΤΘΗ : 
16 νου] αβϑιηρ σὰ θ᾽ ΝΝΘΙΘ Ώρ᾽ 
ὙΠ’ δτι5. ἄθτη ΒΟ] σθ πάθη γοη 8618 
ΘΙ] θα ο ΐθῃ. --- 111. ΔΘΥ βίηρ. τάγαν, 
Ὑ761} 416 Αὐγ]ά θη 815 δίϑρονον κράτος 
Ζυιϑδιητηθηρϑίαδδὺ πνουάθη βπά. -- 
114. θυ β1ῃρ, βασιλεύς, ὙὙ611] ΟὈΘΠ 
ϑούριος ὄρνις. Ταηη τγιχα ἄθπῃ οἰων. 
βασ. ὁ κελαινόφτιοοι ὁ ἐξόπεν ἁ ἀργᾷς 
Ὀεϊροίαρυ; ἄδηον 11ὅ φανέντες, 117 
βοσκόμενοι. Ὁ ὈΥΡΘΗΒ 6]. ζιι 41. Ζα 
οἰωνῶν βασιλεύς γο]. Ηοτ. ὕδττη. ΤΥ. 
4. 2. Οἱυὶ γεῶ (ΘΟ μη γΘφ νι). ἐγ. αὐ68 
ναραδ Ῥογηυίδιξ. --- ὃ κελαινός, πο ἢ 
Αὐϊβίοίβ165 Η]βϑύ. Ἀπ. ΓΧ. 82., ἀθὺ ὁ 
ΚΡΘο168 σου Αα]θυν δα 28 Ε]0, ̓ 1ϑῦ ἀδυ 
Βνδεβίθ ἀθὺ πύγαργος οἄθδι: νεβρο- 
φόνος (ὃ ἐξόπιν ἀργᾷς), ἅδον αυιύ6 
ἀον Ογὄββθ πδοι, ΔΡΘῚ ΠΟΥ βὐδυϊκθύο 
ΟΘΥ μελανάετος Οὐον λαγωφόνος 
(κελαινός). Ἠοτ. ᾿. 21.202. Πηλείδης 
-- αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος, τοῦ 
ϑηρητῆρος, ὃς ὃ ἅμα καάρτιστός τε 
καὶ ὦκιστος πετεηνῶν. --- 118. χερὸς 
ἐκ δορ. οἵη ο Ἰηβύρθβ ΖΘΙοθα, ὦ ἴκταρ 
μελ. Τὰν αἰ Αὐνάθη, παμπρ. ἐν ἕδρ. 
80 ἄδμθ8. 65 γοῃ ΑἸ]6Π ΘΘΒΘΗΘΗ Ὑγ61- 
ἄρῃ Κοῃηΐο. --- 117. 885 ἅ16 Δά]οΥ 
ποῦ πὰ αἴθ τὰ Μαυθυ]θῖρθ Ὀ6- 
πα Π!]οΠρη φέρματα, Βοπθγη ΘΟ αἱθ6 

ὑνδομίσο Ηξβιη βο] ϑὺ Ζϑυ ἢ θ ΒΟΉ 6 ῃ, 
ἰοῦ ποῦ Ὅθ65. θυ μηῦ, ὅῳ 65 510} 
γο 56 ]}8ὺ γουβύθῦ ἀπα [ν᾿ α16 [0]- 
Θοπαθ θραΐαπρ' τἱομῦ ἴῃ Βρίνϑομῦ 
Κοτηγηύ. --- ἐρικύμονα φέρματα 1ϑῦ 
Αρροβιύίοι σὰ λαγίναν γένναν. Ὠ16 
ΒΘ θ!!πηρ πτ]6 ἔπτη, 802, ἀναίματον, 
βόσκημα δαιμόνων, σκιάν. --- 118. 
βλαβέντα, υἱομῦ ἀπῇ Δα ἀπ θοδυϊπατηξθ 
γένναν, βοπάθιηῃ δ! (8. Θοπορθίθ 
φέρματα ὈδΖορθη. βλάπτειν πἴπ- 
αθτη δ Εἰ, ττῖθ Ηοπι. Θά. 1. 195.: 
ϑ'εοὶ βλάπτουσι κελεύϑου. δ ΑΘΒΟΒ. 
ἅ16 ῬΥορμοζθίπηρ' θυ Ἰϑηρθη Κατηρίθ 
ἄγη, το] πἰοηῦ δαξρβπουησηθῃ Πδὺ, 
Κη Υ. 118. ποῦ θη ἸδΠρΡῸΒ Ζαρθη 
(ον Ηδβδίῃ Ὀθϑαρθη, ΒΟμ 6.) ΠῸΓ 16 
ΜουΒΙαθυτηρ' ἄθν Θδθυτὺ ἄθυ 7απ- 
θθπ. 16 ΔΌο: λοισϑίων δρόμων 
α16 αορυχὺ ῬοΖθιοῆπθη Ἰαηη ΟὟΘΥ 
Ὑ716 65 ΖῈ ΘΙ ΘΠ ΟΊΤΘ. 561, βύθῦ ΠΟΟΒ 
πϊομὺ ἔροῦ, --- 1)88 Ζθυβθίβομθη ἀθΥ 
ἀν αορυσῦ παῆθη Ἠδβοπηίγϑομῦ ου- 
τορὺ (5 ΜΊ]ΘΙα αθὺ Αγύθιηϊβ, αδϑὺ 
Βοβο υϊθσθυϊη ἀθ5 Ἰαῆρρη 1665, 
πη 1 50 Γν 416 Αἰτιᾶθαη ππρϊηδύρ᾽ ; 
Ὑ5]. σὰ 188. Τλᾶμον αἴλινον αἴλινον 
εἰπέ. --- 119. τὸ δ᾽ εὖ, 889. τὸ δ᾽ 
εὖ κρατοίη. --- ΝΆΟΒ ἄδπὶ β ΠΗ 85 ἄθυ 
γῸΠ οἰπθη ΕΠ] ΖΘ] θη γουσθύγαρ θη Θη 
ϑύσορμθ [8116 α16 βξτητη ὉΠ] ΟΠ θη) 
Ομογθαΐθη, ὑγ]8 ὈΘΟ θαι, ουδὲ τοῦ 
αἴλινος, αἴλινος, ἀδμη τοἱὺ εὖ οἴη. 
ΡΘπβο ποι 184, 161. ΝῸΣ δῦ πθ΄ 
ἀαυῦθον. ἱπὶ Τοχίο Κοίπθ Δηραθο Ϊ 
οὐπαϊΐθῃ. ῖ 

120. στρατόμαντις, ΚΔΙΟμαΒ, 147. 
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: ̓Δτρεΐδας μαχίμους ἐδάη λαγοδαέτας 

πομπούς τ᾽ ἀρχᾶς᾽ 
οὕτω δ᾽ εἶπε τεράζων᾽ 

φχρόνῳ μὲν ἀγρεῖ Πριάμου πόλιν ἅδε κέλευϑος., 
΄ Χ ᾿, 

πάντα δὲ πύργων 
κτήνη. πρός τὲ τὰ δημιοπληϑέα Μοῖρα λαπαξει 

Ὰ ἊΝ ΄ 

πρὸς τὸ βίαιον. 

οἷον μή τις ἄγα ϑεόϑεν κνεφάσῃ προτυπὲν στόμιον μέγα 

3 , “ στρατωϑέν. 
πτανοῖσιν κυσὶ πατρός. 

Τροίας 

οἴκτῳ γὰρ ἐπίφϑονος ᾿ἄρτεμις ἁγνὰ 
- 130 

ΝΑ, ᾿ Ἂκ . ΄ , ἃ 
αὐτότοχον πρὸ λοχου μογερὰν πτάκα ϑυομενοισιν 

στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἰετῶν. 
"ὶ αἴλινον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 

ἐπῳδός. 

τόσσον πὲρ εὔφρων. Καλά, 
δρόσοισι λεπτοῖς μαλερῶν τὲ λεόντων 18ὅ 

- ἰδών, οτρ. ταῦτα, πῆμ]. ἀδ5 ἴῃ 
ἀθυ γον Υρ πομάθῃ ΊΤΟΡΙΘ Ῥε- 
ΒΡΙΌΟΘΉΘΗΘ. ΖΘΙΟΠθη. -- ἴσους, 26 
Αὐπάθη, ΔΌΘΥ σγοη Ρβ]θίομου θβ]η- 
πιηρ᾽, γ]. ΝΠ; ξύμφρονα τάγαν. --- 
121. Οφηβίν. ἐδάη λαγοδαίτας πομ- 
πούς τ᾽ ἀρχάς (ἃ. 1. ἀετούς) εἶναι 
᾿ἀτρεΐδας μαχίμους. 88 σι οτρϑπ- 
πθημᾶθ εἶναι ἔμ556 815. Ὁ 6 ἀϑαύθη. -- 
129. πομπούς, γΟ ἄθῃ Αα]οτη 16 
112. πέμπει. -- ἀρχάς 5υομῦ τπδῃ 
γΘΥΒΟΒΙΘ θη σὰ ΟΥ̓Κ] ἄστη, χ. Β. 815 
οοροϊΚὄπϊροι; δ8 Ὑοτύ ἰδὲ οου- 
ταρῦ ἀπ ποοῃ πιομὺ Βοπρθμα 
ΘΙηθπαισύ, -- 124. ἄθ μέν Θοπΐ- 
βρυιοιῦ ἴῃ τ] ἄθυοὺ Υομαπηρ 128 
οἷον οἷο. --- 1256. Αὐτὸ ἄδθ Απϑ- 
σγαϊᾶθη (65 ὑγϑομυρσθη Μίξου! θιθ65 
ἀασοῖμ 16 Αα]ου ργορμοζοιῦ Κα] Πδ 8 
αἴ Αὐδρ! παουυηρ' ἀοὺ Βομεένχα. 16 
ΘοΒεῦΖζο βιηα 86 115 α16 ἀθυ Ῥαϊββύθ 
Ὧ65 Ῥυίδυητιθ, βθίηθυ μη τπὰ 
ΒΟ ]θρουβόμμθ (πύργων), {Π61]5, 
Ἰηάθ (16 Ζυβίδηαθ Αἰπθηβ δαΐ 
Ττοΐω ἀθουύγαρθη σγογάθῃ, ϑύθοὐβ- 
βομᾶύζθ (δημιοπληϑέα). --- 127. πρὸς 
τὸ βίαιον ττὶο ἄδ5 Ζθυῆθιβοιθη ον 
Ἡΐδβιη νοῦ ἄθιη ὙΥ ουΐθη. 

128, στόμιον Τροίας 45 φοΥθ0}. 
Ηρου, προτυπέν γοΥ ποὺ ρ650}18- 

56 π, ῬγΟΙΘρυβο ἢ δ. προτύπτουσα, 
δ 12]. ἀαγοῃ ἅ1ὸ ψΙατσθη ὙΥ1πᾶθ. 
στρατωϑέν τοῦ ΔΒΥΒΟΠΘΙΏ]1ΟΙ σρὺ- 
ἀργοῦ. -- 129. Ἄρτεμις ἁγνά 815 
7αρι α]Πο μη. Οὐξη, ΖαρΊθιο γοῃ 
Βουνουυασθηαᾶθυ ϑοη ὅμηροι, καλλίστη. 
184. Καλά; 516 το! αὐ ΒΕΥΡΘΠΗ τι. 
γγά]άοτη, ἀγροτέρα, τ. τπηΐοι ἸΠΥΘΤΗ 
Βομαΐχζο βίθῃῦ αἷ6 Του ο]ῦ, 68. 
α16. 1ᾳπρθη ΤΏΙογΘ αθ5 Β6] 465 ἀπα 
να άθβ, ἀδπμθὺ ἀδ8 ζΖθίομθη 611 
Δύσηθη ἀον Αὐύθυηθ δ ἢ 510} ΘΗ. 
Ζὰ ἄδῃ Υ. 141}. Γο]σθη θη ΒΡ6ο16]]6 
Πϑαύαμρθη σοῦ (5 ΖθΊ ΘΠ θη θη 6 
ὙοΥδη] ββϑιιηρ,, 6165 Πσὺ Κα] ΟΠ 8}5. 815 
ΞΘΠΘΥ Βίηζι. Ατιϑ θίμθηι ὙΘΥΒΟΠ]- 
θη ΑρϑηΘΙΉΠΟΙ5 (Δ τη αδΒ 
Ζὔγμθη θυ Αὐύθιηβ πϊομύ ἃ] Ιύθη, 
Ὧἀὰ α16 Βογαθυτηρ ἄου ΟΡ θυπηρ ἀοΥ 
ΤρΒΙρθηῖθ πἰομὺ οἷηθ δύγωϊο Εν θη 
Ὑ θυρΘΉΘ, ΒΟΠΘΥΠ 616 ὟΝ ΔΤ Πρ' 5611 
501]. ---180. ἄἀθρη ΑἌ]οση 465 Ζθα8. --- 
181. ϑυομένοισιν τι 148. --- 182. ΠΟΘ - 
τη 8 ]Π]ρ6 θυ γοΥ ΠΘθτιηρ' (65 οἴκτῳ 129. 

184. Καλά, σὰ 129. θεῖ γοκαθιν 
οὔθ ὦ Ῥοὶ ἄδθυ Απυιβιηρ νοι Οδύ- 
ἴθι 16 ΟΠοθρ. 791. Ζεῦ, πϑαῆρσ, 
ψθπη Αα]οκύϊνα ἀαφυξτγοίθα. --- 188, 
δρόσοισι 1. μαλερῶντελε, τ-εμαλ.τελε. 
δρ. 1. --- λεπτός ᾿ϑῦ βοηϑὺ βὐθύβ ἃ α]61κ- 
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’ 5 Ψ , ΄ 

πάντων τ΄ ἀγρονόμων φιλομάστοις 
ϑηρῶν ὀβρικάλοισιν, τερπνά 
"τούτων αἴνει ξύμβολα χρᾶναι. 
δεξιὰ μέν. κατάμομφα δὲ φάσματα --- ---. 
ἑήιον δ᾽ ἀγκαλέω Παιᾶνα., 140 
μή τινας ἀντιπνόους “αναοῖς χρονίας ἐχενῇδας 
τεύξῃ ἀπλοίας. 

, , ι εἰ , , 3 , ιο σπευδομένα ϑυσίαν ἑτέραν ἄνομον τιν᾽, ἄδαιτον, 
νεικέων τέχτονα σύμφυτον οὐ δεισήνορα᾽ μίμνει 
γὰρ φοβερὰ παλίνορτος, 146 

οἰκονόμος δολία, μνάμων μῆνις τεκνόποινος. 
τοιάδε Κάλχας 

᾿ιξξὺν μεγάλοις ἀγαϑοῖς ἀπέκλαγξεν 
μόρσιμ᾽ ἀπ᾽ ὀρνίϑων ὁδίων οἴκοις βασιλείοις " 

ὑϊνασα 86. Ἐπαπηρθη : ὙἹθ]] οι ομὺ ἰδ 
λεπταῖς ὨΘΥΖιαβίθ]]θη. --- 1838. τούτων, 
ἋΟΥ Πρ θη ΤΒῖοτο (ὀβρικάλων), Ἠΐδν 
ἀρ ἤδβθη. τερπνά, ἄθηη 885 ΖΘ ΟΠ 6 ἢ 
ὝΩΥ 85 5100 Θηἐβοβι θη οὐϊηβίϊρ 
(δεξιά 141, αἴσιον 106) πα γοΥ 658. 
Ἀυδβαμτῦ ὑπᾶ 5ῖοσ (σα 125). Νατγ 
τῶ] ἀδ5 ΖΘΙΘΠΘΗ 5βϑ] ϑὺ ἀ6ν Αὐΐθ πη] 
γευπαβϑῦ (σι 129.). ΤΆΠΟΥ βἰαπα Ζὰ 
Ῥοπγο πύθῃ, ἀδ85 516 α16 Εν ἐᾺ 1] Ὲπρ' 
68 ΖΘιΘΠΘηΒ (αἰ Απρίθητῦ) 
Βιπύοτύγοι 6. πυὔῦγαθ (ἀατο ἢ ὅ6η- 
ἀαπρ'᾿ ]αγΊρον ΝΥ ΊΠα6, 141... ΤΠ 6518} 
16 Βιδέο 65 ΚαΙομδ5 αἴνξι ξύμβολα 
πρᾶναι, τιθτη]. ἀϑαἀατ ΟΠ, 48.855 Αὐύθιηῖβ 
αἷο ἘΣ ΕΠ ΡΝ Βτηϊουγοιύ. 
Ζ2ὰ ΟἼΘΒΘΥ ΘΕΡΗΘΠΙ ΒΕ 5ΟΠΘη {6 Ὀ6υ- 
ὑγθιαηρ ΟοΥ βου Πομθα αὔθ τρὶ. 
Βοχπ. 1]. 1. 66.: αἴ κέν πως ἀρνῶν 
Ἀνίσης αἰγῶν τε τελείων βούλητ᾽ 
ἀντιάσας (ἡπόλλων) ἡμῖν ἀπὸ λοι- 
γὸν ἀμῦναι. --- 139. ἩϊπΐοΥ φά- 
σματα δῦ στρουϑιῶν τ ον] τοίου, βἴπη- 
Ὑ]ασο πη ΓΘ Η]ου αἴθ Ῥοβίξἴοπο- 
Ἰάπρο γϑυαγΒ  ΟΠ6η(. --- 140. αοσθῃ 
α16 Ηϊπίουίγοι θαηρ ἀογ Απβίδησί 
σῖτα ΑΡΟ]]Ο δηρσουαΐθη, πίοηῦ 418 
Βυθᾶου αἀδὺ Αὐὐθιηΐβ, βοηάθτη Ὑ 61] 
ΟΥ ον ΠΏΡΊΠΟΚ ἈΡΥΘΒνοπᾶΘ, ἢι61- 
Ἰθπαᾶθ (ἀοὐὐ 150. -- - 148. ϑυσίαν ἕ ἑτέραν, 
αἴθ Ορίδυπηρ θυ ΤΡμρθηῖθ, ἀ16 Θὲ τ 
τ 6 Υ 68 Ορἕου σθηδηηῦ τ]γα, Ὑγ61} 
68. ψοὴ θη Αα]θυη 1685 131. πτάκα 
ἁυομένοισιν, 8116] αἴθδθθ ἀπ}6]]- 
βυοπαθ (144.) Ορἕδυ νϑυβύϊθαεβ ρθ- 

θ6π ἀδβ Βρομύ, ἀδ μον ἄνομον, 68 
ἀϊδπέθ πἰομὶ πτὶβ αἴθ ΤΙ ΘΥΟΡου σάτη 
Μ8816, ἀδμον ἄδαιτον. --- 144. 16 
Ορξογίηρ ΟΟΥ ΤρΡμσθηῖθ σιγὰ 815 
Ἀπ θυη σορ ὐτοι Ὀοζθιομπθῦ, 
α1θ΄ πῇ Ηδαβ6 βὐθῦρ' ἑουύνγιυ εὖ, (σύμ. 
φυτον, ἃ. 1. πὴ ἄθτῃ Ηδπβθ γϑυ- 
ὙΦ ΟῊ561).-- οὐ δεισήνορα, ὙΟΘΘΝ 
ον Τηδὺ ἀοὺ ΚΙγἰαθυηηθβύγο, ὑγθ]ομ6 
τον αθτπδ 8} πιομὺ ἐγ ἢ ὑϑύ. 
Πὲ5 Ρυδαικαῦ οὐ δεισήνορα “πιτα ἴῃ 
ἀαΠΚΊΟΥ ΟΥ̓ Ίβρυθοῆθ σὸρ ΚΙγί. 
ααΐ αἴθ Ορίοσπμρ, α16 Απδυοση 
ΠΥ ποῦ, ἀρουίσαρθη. - - 1468. 
φοβερά σὰ παλίνορτος Ζὰ ΖἴθΠδη. 
παλίνορτος τϊομΐ ογηιιο 8:0} 9ΘΉ18, 50} - 
θυ 7ΟΒΌΥ σ6Ή8, πάθη πάλιν ἄθη 
Οδρϑηβεῦζ α μίμνει τηρυ]αγῦ:,, οἵπι 5Ὁ 
Γαγοδῦραν 510} ΘΥ̓ΒΘΡΘ μα 815 
ὑτρουβομο Ηδιβ δ] ὑθΥἿη “. οὖ- 
κονόμος δολία, “611 56. τὸν οἶκον 
νέμει, ἃΌοΥ δολίως, ἃ. 1. φϑεέρει. 
ῬΔ5 δα] Κῦ τοῦ μῆνιξ. ΠθοῪ ΟὙ01] (ον 
ΚΙγύμ θυ  ϑύγε) υγΊγα Ζτὶ οίηθτη ὨΒ τη ΟΝ, 
(ἀδηθὺ παλίνορτος, οἰκονόμος) γοὺ- 
Κοτροσύ, ὑγθι μου ἀδ5 Κη δ: γαΐου 
γϑοηθη σῖτα. ὍϊΘ56 ῬΎΟΡΒΘΖθΙππρ' 
γῸ ΑΡΆ1.᾽5 Ευτπουπηρ' ΠΣ ΟῊ ΚΊγέ. 
ῬΙοιθῦ ἄθιη μοῦ ἀπγουβίβ ] 10 ῃ, 
416] 516 θυσθαρ 1η 1π τὴ αἴ6 ΑΠηατρ 
ΘΙη65 Ῥθυουβύβῃθηθη ὕΠΠῚ61]8, ΤῸ π΄ 
ὙΓΘΙΟΠΘΥ ΘΥ Ὀ6 Ζὰ Κααθ ου- 
ΒΥ. ᾿δύ. --- 140. [)6᾽ ποχατηθίθυ 
Ῥοϑύθαὐ οἷρ. δ5. 2. {11}. Ὑ716 1419. 
ἃὰ5. 8. αἸπηθύθιηι. 



ς 

ὁμόφωνον 
πςς, 
ὐγὸῖς ὃ 

"5 αἴλινον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ 

ἈΘΑΜΈΝΝΟΝ. 18 

150 

εὖ νικάτω. 

στροφὴ α΄. 

Ζεύς---" ὅστις ποτ᾽ ἐστίν. εἰ τοδ᾽᾿ αὐ- 
-- , , 

τῷ φίλον κεχλημένῳ. 
ΑΝ ὦ , ξ 

τοῦτὸ νιν προσεννέπω 
οὐκ ἔχω προσεικάσαι 

ἐπισταϑμώμενος, 
᾿ ΄ Ἁ “- 3 Αν 

πλὴν Ζίιοος. εἰ τὸ ματαν ἄπο 

ΠΑΝ κοι 13 
“ παντ 

150 

φροντίδος ἄχϑος 
χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως. 

Ἵ Ἁ , 

αἀντιστροφὴ α. 

οὐδ᾽ ὅστις πάροιϑεν ἦν μέγας 

102. ὅστις--- προσεννέπω ᾿ϑὖῦ ρᾶγθη- 
πούϊβοι σοβαρύ, σογαιῖ (ον ΠΙΘΒἴου 
δι ΚΟ] αὐ 150} 80 ἔἕου θην, 415. οὉ 
ΘΓ Ζὰ Απΐδηρ' 465 βεαύζθβ ῃἱοῃὺ Ζεύς, 
ΒΟ οΥη Ζηνίρσοθερ᾽ Πα 6: τα 1ὖ Ζ 6 15 
Κῶππη 10 ΝΙΘ δπ ἀθ ἢ γΥρ ]61- 
986 8.15 1 πὶ 856] 080. --- ὅστις ποτ᾽ 
ἐστίν, ἀδταγίϊρο Ζιβείζο ρῇδρίθῃ αἴ6 
Θ ἴθομθη ἄθιη Ναπιθῃ (168 ΘΏΡΘΤα- 
ἔθηθη (οὐΐοβ Ὀθϊσαϊ ρθη, ἀτη Ὁ ηΖτιι- 
ΖΘΊΡΘΙ, (855 516 1ππ γτὖ θη ΝἝΙΠΘΗ 
δηγτιΐθηι, θη 516 ΚΘΠΏΘΗ,, 11 ΔΌΘΥ 
ταῖὺ ἄθτὴ βθίπθση ΟΥ̓ θβθη ΘηΒΡΥΘ ΟΠ 6η- 
ἄθη Νατηθη δηγιΐθη. 0116 η. οι 
ἄθτα Ζθαβ ξένιος, θυ θη Ἀδομθ- 
Κυῖθρ'᾽ Τογσάθυίβ, ἰϑῦ ἀἸθβοὺ Ζθιβ, θυ 
πδοηβίθ Του ον ὙΥ οἰζογυαππηρ,, 
σὰ πη θυβο ΘΙ 6. ; γοῖ θη 1οὑχίθυθη 
Βἰαχητηῦ, ὙΤΘΠΩΡΊΟΙ ΘΗ ΟΌΘΩ 415. Ρο- 
ἘΟΒΗΘΤΘ. Οοὐϊμοϊίοη Ζεὺς ξένιος απ 
᾿Ασΐθυη!β δαβγαῦθη, βου οἢ}]} α16 στἵη- 
βύρσα Βραθυύαιρ ἀθ5 ΖθιομθηΒ. Μ16 
(ον Ζοσῃ ἀοὺ Αγύθυηϊθ, ἀθῃ 68. οΥ- 
σπγθοκῦ; δ ἀἴθθθη ζθαβ πομαοθῦ 5106 
δῖον ἀοὺ (που, πιομῦ ἴῃ θίηθτιη Βι{ὑ- 
σοθοῖθ, αἷβ οὐ ἀοὺ (ποὺ ἔν 510 
πτὰ οὔνγαβ Προ, βομάθση 1 ΘΙΏΘΙ 
Ῥυθιϑσθβαηρο δι ἀθὴ ΤΩ ΘΏΪΚΟΥ θυ 
ὙΝ οἰδουάπυηρ, τν16 Θ᾽ ἀμ} 10} 
ἄδπα ἔγοσασηθιι (ὑθτηἀϊηθ. οηὐδβύγοτηὐ, 
ὝΘΗΙ 65 ἴὴ ΘΙΠΘΥ ΠΘΙΠ6. {6115 80- 
᾿ΒΘΙαυΐθηθυ [μι 6 115. (ἴον ἴῃ Ε]ρΘ 
Θἴπου ὟΝ δἰββαριηρ',, νΡ]. 144 8) Ζὰ οἵ- 
πγαυίοπᾶου ΒΟρΟ Ομ οιέθη 16 ὑγ6 156 
ἀπ σουθομίο Εὐμστιηρ (ὑούϊο. οὐ- 

Κοπηῦ. Ζθιθ παύϊθο ἄρϑῃι. ἀαγοἢ 
ΚΑΙΟμδ5. γα [556 , ΦΌΘΙ γρὺ- 
Θοθθηβ; δ᾽ βοιμιοκὺ ὙΠ αβ6Π|6, 18 
ΟΥ Τονάθυῦ ἀἀ8 Ορίου ἄν Το Βίθυ, 
ΘΌΘΥ θη. ΟἸΘΒο Μδημπηρ ὈΠΟΙῦ 
ον νου] οπαθίθ, δα Μοηβοῆθη πα 
Βθίηθη ΕΒ γροῖΖ, πιοθὺ π΄ ΖθαΒ 
φομύθμαθ δίηηι ρθη. 5 γΘ ΒΟ] ΟΒΒΘη. 
Ναη τητι88 πη τα οΥ ἀασΟἢ τγοὶ- 
ἰθυθ5 616 σὰν ΕὐΚομ ἢ155 σορυϑομύ 
σπογᾶθη (πάϑει μάϑος 166. ΥΒ]. 241 ἢ). 
-- Οομπεύγαϊνο: εἰ φίλον αὐτῶ (ἐστι) 
τόδε (86. τὸ ὄνομα, Αοοαδεῦν ψ 16 
184 τοῦτο. ΥΩ]. Κν. 8. 46, 18 ὅπ. 
8. 402) κεκλημένῳ. 1).8 Θαθ]θοῦ 465 
ϑαῦσθοβ 1ϑῦ τη ἄθη Ῥαυύϊοῖρ αὐ μα θη, 
αἀδ5 πῖον ἔν θη χὰ οὐαί μα θη 
Τηβηϊτν βἰθῦ. ΥΕ]. ἵν. 8. ὅθ, 6, 4. 
ὅα. 8. ὅ92 ἃ. Αητη. 1]. Κ. 1121. -- 
166. )ὲ5. ΟὈ]θκῦ χὰ (Ζηνὶ) προσει- 
κάσαν ἰοῦ 85 πάντα τὰ ΒΌΡΡΙΠΤΘΠΗ. 
-- 1δ7. τὸ ματᾶν ἄχϑος 416 Τιαϑῦ 
6. σὰ  ουϊσυθπηρθη ΕΠ Πγοπάθη ΤΠ ΠμοΥ- 
μοῦ, σθηη ἄθν Μθηβο ἢ. ὨΙΟΠὔ ὑγ6 185, 
νγῶδ ΟΥ̓ ΘΥΡΥΘΙΘ 5011, ἀπηα φα]οὐψὺ 
ὅἀ5 ΕΙΒΟΠ6 ουρυθιῦ (νρῚ. 198---201.). 
ΟΜ] Ιθοδῦ οὐ 5100 8)ὴ Ζθι8 8, 80 
πῖτα ἸΏτη. ΥΥ διβμϑι χὰ Τ61] ψογάθῃ 
ΠῚ ἡ τινὰ (5. Βρϑομίθ ἢπάθῃ, 
τεύξεται φρενῶν τὰ πᾶν; ἴῃ ἀθιη- 
Β6ΊΌθη. Ιηη6 ἰδὺ 1600. φρονεῖν, 171. 
σωφρονεῖν, 1017. μάϑος, 241. μαϑεῖν 
σοβεαρί, --- 159. 1)}16 Μδομῦ 68 Ζθιι8, 
θυ 8116} ἀαγοῃ βοῖμθ βι00Π0Π6 
Υ οἸὑγθριθυσηρ ἄθη ΜΘμΒΟΠΘη. Ζιτ 
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παμμάχῳ ϑράσει βρύων, 160 
οὐδὲ λέξεται πρὶν ὦν" 

Ἵ 2 
ἕπειτ ὃς δ᾽ ἔφυ, τρια- 

" κτῆρος οἴχεται τυχῶν. 
Ζῆνα δέ τις προφρόνως ἐπινίκια κλάξων 
τεύξεται φρενῶν τὸ πᾶν᾽ 106 

στροφὴ β. 
ι δ ᾿ ς , 

-ττοὸν φρονεῖν βροτοὺς οδω- 
ν ΣΝ ΄ 3 

σαντα τὸν παϑει μαϑος 

ϑέντα κυρίως ἔχειν" 

ἐν ὃ' ὕπνῳ πρὸ καρδίας 
γμνησιπήμων πόνος, 
στάξει δ᾽ 

17:0 

καὶ παρ᾽ ἄκοντας ἦλϑε σωφρονεῖν. 

δαιμόνων δέ που χάρις βιαίως 

ἘΠηΒιομῦ χὰ ὈΥΙΏΡΘΗ γϑυτηδρ', σῖτα 
ἀατοι  ΥρΊ ΘΙ ομππρ' τητὺ θη ΠΟΥ 
τηξβοιθσθη 76 ὑχὺ τηϑομύ]οβθη Ηρυτ- 
Βόποσι ὕσαπτπϑ ἀπ δ᾽ αθπ τ ἢ ΠΟΟῊ 
ἸΏΘΕΥ ΠΘΥΨΟΥΡΈΠΟΌΘΗ. --- 160. παμ- 
μάχῳ ϑράσει βρύων, “611 ὕταμαβ 
βϑ᾽ βϑῦ βϑῖπθ Κιπέθυ. Ῥοκξιηρί Βαΐ. 
-- 101. Νῶπ σιγὰ σορ 1ΠΥ̓ΘΥ 
Γτὔμουθη πχιβύθης ἡϊομῦ δ] η- 
τη Ὁ] 5ΌΤΘΟΠ ΘΠ. - οὐδ᾽ -- οὐδέ, ἀδ5 
ἀορροὶίθ οὐδέ Βηαοὺ βοὴ τοι πὰς 
Ῥ61Ὶ Ῥιομέθυη, βοηάθυη 810. Ὀ6ὶ 
ῬγοβδΊΊΚΘΥΊΙ. -- ᾿ὦὄν, 5 Ῥαγθοῖρ βύυὺ 
(65. ΤηΠηϊ1γ5 6] λέγειν 18} βο]ίθῃ. 
ὙΕῚ. 269. -- 104 Ζῆνα ἐπινίκια 
Ἠλαάζων, ὑπ ἀθπηὶ θα βρυθομθμα 
Βϑίπηϑὺ ΕἸ σπιηρ᾽ [Ο]ρθηα. --- προφρό- 
νως, ἴπη Οαορθηβαῦς ἄδχι 171 καὶ 
παρ᾽ ἄκοντας. -- 106. ΤΘΌΘΥ ἄθη 
ΘΟ ΓΟΡ ΒΘ ΘΟ ἢ56) σὰ 228.- -ὁδώσαντα, 
θυ ἄθῃ Μϑηβοιθη 6 ὟΥ Θρ' χη 
φρονεῖν Βϑ δ ποῦ μαὺ. Ἐθθηβο 
ὙΘῺ]ρ; Ὑ16 61 ϑέντα (168), δῦ ὍΘΙ 
ὁδώσαντα δἃπι 416 ρον! 1018 ῬάΒγθηρ 
ἴπι ἘΠΉΖΘΙΉ θη. σὰ ἀθη Κη. --- 168. τὸν 
ἁγέντα ἄθτὴ τὸν ὁδώσαντα ΒΔ ΒΟΥ ΒΟΗ 
Ὀοϊρθογαμποῦ, σϑμγθηα 65 ἸΟΡΊΒΟΝ 
ἀγα 56] 0 θη απΐθυρθοσαποῦ 1ϑὺ; ΖϑαβΙδύ 
ὁδώσας, 1ηάρθηη ϑεὶς κυρίως ἔχειν τὸ 

ἑπάϑει μάϑος᾽. πάϑει μάϑος, πα- 
ἁγόντα γνῶναι δῦ ἀπ οὐμβοΏθιη 
(ἰδ Ὀιούθ ἀθββθῖρο αϑβοὺχ 16 παϑεῖν 
τὸν ἔρξαντα 1ὕ84. γρ]. 10. Ζθυβ 
βὐγαϊθ, ὍΠ) Ζχιι ὈΘΒΒΘΙΏ, ΔΌΘΙ ΔΙῸ} 

Κοίῃ ϑυρθμθη οὔμθ ϑύγαϊθ. -- 
109. στάξει Ἰηΐν. ἄοομ. Κϑπη τηδῃ 
65. δ 0 ὑγϑηϑιῦν ἔδβθθη ὑπαὶ ΔῈΒ 
ἄθχη ΒΟΙρθπάθῃ 8.15 ΟὈ]6Κὸ (τὸ) 
σωφρονεῖν ΘΥρΏΖΘΗ. --- πρὸ καρδίας, 
ποὺ εἰς καρδέαν, νγοὶ] ἀ16 πήματα 
ἄθιη διὔμαθυ ἃ18 ΤΥΘασ ΠΟΥ ΤΟΥ 
5611 6. σϑιβῦρ ἢ Δαρθη ὑγθίθῃ. Ὑ]Ἱ. 
949.: δεῖμα προστατήριον καρδέας 
ποτᾶται. --- 110. μνησιπήμων πόνος, 
416 ὥυ8], σθ] 6 πὰ Οθαβδηκθοη δ ἢ 
ἅϊ6 Το άθῃ Ῥαβίθῃῦ, ἃ. 1. θὲ απϑ- 
Ἰομᾶθ αθάδηκθο δῃ 16 ΒΟΙσθη (6Υ 
Ζὰ Ὀθρθμθπάθη Τηδῦ; ἀδμθυ δθο 
ἄκοντες σωφρονοῦσι, ἰἴπάθτη 516 
Βαγοι γον ϑέναϊδ οὔθυ νὸν ἀδπὶ 
1614, ἀῶ5 516 5108}: Βουθιύθῃ, ὑγθηῃ 
δ πΙομὺ ὅομθα σοῦ θη {Ππγθοΐ, 
ὩΌΠδ Ὁ; 5ὸ πεδία ἄθη Αρϑτῃ., θη. 
Κοίηθ ὅπᾶθγο Ηὐὔοκβιοηῦ (νοη πγ6]- 
ΟΠ. ἄου μου ἴπ πϑομϑύθη αθβδηρθ 
μα 4610), 80 ἄοοῃ ἀα5 1614, ἀδ8 6Υ 
5100). ἀὍτο ἢ αἰΘ Ορἕθυπηρ' σιζορ', νῸΒ 
ἄδθιη Εδ]αάσχαρο ΟΠ] ὕθη τηϊίββθῃ. --- 
112. βιαίως, 5 Θ να} 8 τη Ἰθιΐθῃ 5816 
416 Μϑηβομθη, ᾿ηάθη 816 1,6] ΠΡΟΣ 
516 Βοηᾶθῃ; Ψ61 ΦΌΘΥ αἴθβθβ 1,6. 
1ῃ 76 Βοββθυιιηρ, Ῥοσυγροκύ, 1ϑύ. 88 δἷμθ 
χάρις. Ζὰ σέλμα ὑὐὺ σεμνόν τὰν 
Βοζθιομηπηρ ἀν Μρίαρμθυ, ἅθ᾽ 
ΤΉτομ, σγοὴ ἄρ ἃ8 516 αἴθ 6- 
ΒοΒΙο ΚΘ ἀθ Μϑηβομθη Ἰοῖξθη. ὈΘΠ 
Αοοπβαῦν τϑρίθσθ ὍΘ] ἄθῃ Τυδ: 
ΘΊΚΟΥΩ. αἰ γουθα, (65 ϑιύσθηβ. ὄὕθου: 



ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 1Ὁ 

σέλμα σεμνὸν ἡμένων. 

ἀντιστροφὴ β΄. 

καὶ τόϑ'᾽ ἡγεμὼν ὁ πρέ- 
σβυς νεῶν ᾿Δχαιϊκῶν. 175 
μάντιν οὔτινα ψέγων, 
ἐμπαίοις τύχαισι συμπνέων, 

“εὐτ᾽ ἀπλοίᾳ κεναγ- 
᾿ἀχαιϊκὸς λεώς, γεῖ βαρύνοντ᾽ 

Χαλκίδος πέραν ἔχων παλιρρό- 180 
χϑοις ἐν Αὐλίδος τόποις" 

στροφὴ γ΄. 

πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦσαι 
κακόσχολοι, νήστιδες. δύυσορμοι, 
βοοτῶν ἄλαι, 
νεῶν τὲ καὶ πεισμάτων ἀφειδεῖς, 18 

Τ)᾽.5 δι θγΠοκὺ 65 δαῦζθθ δύ ἴῃ ἄθιη 
Ῥαγύϊοῖρ βιαίως--ἡμένων ΘυαὐΠα] θη ; 
ΥΡ]. χὰ 162. 

114. Απσοπάσηρ (65 Οοβαρίθη 
δα Α σΥπθτηη οι, ἀθ ΒΗ 8} καὶ τότε; 
ὙΡΊ. Κυ. 8. 69, 82, 8. --- τότε, ἴῃ ΑἼ1]15, 
ψΟμίη ὅον ὕΠποΣ ΠΌΝ ἅδῃ Ζα. 
ΠΟΥΟΥ 1ῃ 1Θ πα ϊρου ΠΤ) υβῦθ Πρ 
ἀπ ὑτὰ θη Ζυβδιητηθ δ ηρ τη]ῦ 
θη ὙοΥΠΘυρΘ θη θ ΠΘυΟΥ Ζ Π6- 
δι, νουβϑύχί, υγουϑα ΟΥ νο 178. Ὁ 
α16 ̓ Ῥαχβξο Παρ; γουνο ]βὑδηαἸρ. --- 
Οοηβίν. ὃ πρέσβυς (δα]θοὐ.) ἡγεμὼν 
νεῶν 4χ. --- ὃ πρέσβυς 815 ἀθγ δ]ΐοΥ6 
ὑπαὶ τηϑομέιρουο. -- - 1τ01. ἄθη ψέ- 
γῶν δῦ συμπνέων πηϊογροοταπού; 
ΟΥ̓ ἰδ αο]ῦ6. Κοίμθη θυ θοθη 4685 
Ὁπρ]ὔοκα; ἀ165 τῦτθ ἃ 510} 61} 
Τοῦ; ΔΘ. βαυκωβύιβοῃ σιγὰ 65 ἴῃ 
οἴηπθη 1846] ρσϑυαμαοθ]ῦ: 7161] 6Υ 
τηϊῦ ἄθτὰ Πρ] ΟἸς σαβῶτη τὴ 61- 
ποθ ύο, ἃ. 1. ἀ1ιΘὸ Βεμη ῬὈούχωῦ, 11 
αἴθ τ ἀδ5 [ΠὩρΊΟἸς τῖβθ. Ποῖα 
Οθάδηϊκοιι ὩδΟ ἢ τϊτητηῦ 4165 Ῥατϊ- 
ΟἸΡΙ. ΤΟΥ 6) γὙϑυβοθάθηθῃ Νο- 
Ῥομπβεύζθῃ (118---194.) θη πὴ ΗἨδαρύ- 
βαύζο (19---207.}) οηὐποκοϊύθη Επηὐ- 
ΒΟΉ ]τι55. ΖΓ Ορἤθυτιηρ ἀοὺ ΤΡΠ]ΡΊΠΙΟ 
γόνασι; ἄθὴη ἀαγῖη Ὀθδίαμα (5 
μπαέοις τύχαις συμπνεῖν ς ((8.8861}0}6 
που τπιηΐθη οἷη φρενὸς πνεῖν δυσσεβῆ 
τροπαίαν (209.), σψ6 11] α16 Αὐττάθη 

Ἂν 

5100 ΗΓΒ ΩΡΊΤΟΝ (νρ]. 192---194.} ποὺ 
συμ Ορΐδυ θυ Τρῃ1ρ᾽. θα β 1 Θ 5568 
Κοπηΐθη. -- ὙΥ̓μσθθα Ζθαβ ἄθῃ 
πα θυ (Π1θὺ ἀθπὰ Αρϑμη.) ἀἀ5 ἴ1π- 
ΘΊΟΚ (α16 τύχαι) βϑπαθῦ, τπὶ 516 Ζὰ 
ῬΘΚΘησθη, παῦ 416568 56108ὺ θη Ζαρ' 
516. ΖᾺ ΠΘΊΙΘΗ σιϊμθη Του ζαυ 556}; 
ἀθ5Π8}0 τύχαις συμπνεῖν. --- 1178. 
εὖτε 815 Ἡ ΒΥ], ἄθηη τότε (11ῦ.) 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΟΙγ ΘΠ ; ΖΡ] ΘΙ α αἸοαύ 65 
Ζυ Εν] ἄγ αηρ' γοη τύχαισιν. ΠΊΘΒΘΙῚ 
Ἰθηρθυθη ζυνιϑομθηβαῦζο (178---187.) 
γα 1η ΦΠΘΚΟΙ αὐ ΒΟ Ομ. ϑαύ!! ἀρ 
θη ΘΟ Νορθηβαΐς (188 -- 194.) 
᾿πηχαρ οί ρὺ (γ91]. 16.) τὰ ουϑῦ ἀδπῃ 
γιὰ ἀν Παυρύβαϊ γο]]θπαά θοῦ. ΒΕῚ 
ΟἸΘβοὺ Ττϑίθυθη ραγαϊα Κύϊβομ θα ϑδύ- 
Θ]θαθσιηρ Κοπηΐθ 0 ᾿πηΘΥ 81} 
ἀἰθββϑΊῦθη δαύζθθ οι Οὐ οΡ μΘηΘοἢ- 
56] οἰπὐγθίθῃι. --  βαρύνοντ᾽ ᾿εὺ ἐβαρύ- 
ψοντο, Ῥνδαικαῦ σι ἄθηι ΚοΟΙ]]ο κὐνθῃ 
λεώς. Τ)8 Απρταθηῦ δῦ ἈΡσ οὐ ἔθῃ, 
16 ἴῃ φραᾶάσεν 221., δράμε 1080. 

180. ἔχων ἐν ᾿πύίταιβ. 516} ἀπ - 
Βαϊθοπα, χὰ 102. -- παλιρρόχϑοις, 
ἀοὺ ρθη θ5. πᾶπηροη ΕἸαύΠθη- 
ΘΟ 5615. ὉΠΒΊΟΠΟΥΘ τππηα ρα  Υ] 106 
σὐαπαουῦ ἃπὶ ἘΠΙΤΊΡιιΒ ὙὙᾺΥ ΒΡΥΙΟῊ- 
ὙΥὄυ 10}, γρ]. Τλνῖπβ 28. ὁ. 

18. πεισμάτων ἀφ. οι. 1] 2. 
180. καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ 
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- παλιμμήκη χρόνον τυιϑεῖσαι 

τρίβῳ κατέξαινον ἄνϑος ᾿Αργείων᾽ 
ἐπεὶ δὲ καὶ πικροῦ 

χείματος ἄλλο μῆχαρ 
βοιϑύτερον πρόμοισιν 190 

ομᾶάντις ἔκλαγξεν, προφέρων 
[ἄρτεμιν, ὥστε χϑόνα βά- 
κτροις ἐπικρούσαντας ᾿Δτρεί- 
δας δάκρυ μὴ κατασχεῖν᾽ 

ἀντιστροφὴ γ΄. 

ἄναξ δ᾽ ὁ πρέσβυς τότ᾽ εἶπε φωνῶν᾽ 196 
βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ πιϑέσϑαι" 
βαρεῖα δ᾽, εἰ 
τέχνον δαΐξω, δόμων ἄγαλμα, 
“μιαίνων παρϑενοσφάγοισιν 
ῥείϑροις πατρῴους χέρας πέλας βωμοῦ. 200 
τί τῶνδ᾽ ἄνευ κακῶν; 
πῶς λιπόναυς γένωμαι. 
ξυμμαχίας ἁμαρτών; 
παυσανέμου γὰρ ϑυσίας 
παρϑενίου ϑ᾽ αἵματος ὁρ- 20 

σπάρτα λέλυνται. --- 186. χρόνον, 
ΒΙΘΙ ψ|0 1204. Δοι αἵ παπ α. 50 
Τουηοβίη. Ρ. 944.: οὐχ ἵν᾽ ἐκκρούον- 
τὲς χρύνους ἐμποιῶμεν. --- Ο188. 
καί, 57. -- 189. πικροῦ χείματος 
ἄλλο μῆχαρ--εἄλλο τι. μῆχαρ π. χειμ. 
γε. Κι. 8. 50, 4, 11. 198.. σέρο- 
φέρων Κάρτεμιν, ἀϊ6 ὈΙοβδβθ ΝοΗΠΠηρ' 
465 Νδιῦθηβ ἀογΥ Οδὐϊπ ροηϊροὺ 
Τὰν. ἄθὰ ππἰουυομύούθη Ἡδτου. --- 
198. βάκτρον ῖον ϑορρύθυ, τῦ. 
σκῆπτρον ἀ6Υ δύο. Που. 1]. 1. 
ῳ4ῦ. ὡς φάτο Πηλείδης: ποτὶ δὲ 
σκῆπτρον βάλε γαίῃ, ΠΟΥ 5ῦο5561} 
5160 αὐ ἄθη Εἰ βθΌοαθα, πἀηα πϊομῦ 
ααΒ ὈΪΟΒΒΘΙΩ. ΖΟΙ, ΒΟΠ 67 8118 
ΒΟΒτηθυΖ. [1656 ΒΟμτηθυ τη []Ὡ- 
γχηαΐῃ, ἄθὰ Αθβοῃ. Ὡρβι 10 πὰΐ 
ἴῃ οἰπθὴ ππἰογρθογαπμθίθῃ ϑαΐζθ, 
4,150 παν ὈΘΙ]αῆρ᾽ ον ἃ πη, οταρίαμ- 
δι 516, Θ88 516 ἐμπαίοις τύχαις 
συνέπνεον. γ6]. χὰ ττοξ 

190. τότε τιυἱ τότε 174. σαγοἸκυγοὶ- 

566, τη θη 76 ὑχῦπϑοι ἄθηι ΘΙ Ρ ΘΒΟΒο- 
Ῥθῆθη Νορθθηβϑίχσθῃ (118 --- 194) ἀθ6Υ 
Ἡδαρύβαῦ ἴῃ ΘΟ] αὐ] ΒΟΥ ΒΔ Ρ2011- 
ἀυσηρ' τ θαθὺ δα σ ποτ τ 6 ὙΥ]τα. --- 
εἶπε φωνῶν ἴριου]οη6. ὙΝΘπάπηρ,, 
80. δίδου, Ὀθϑομαθυβ Ὀ6Ὶ γονκάμπαι. 
ΒΌΠΡΘΗ ἄου Άθμθν, -- 300. πέλας 
βωμοῦ ἄστοι αἴθ ϑ θη]αηρ ὅπ πα. 
65 δαῦζθβ ππᾷ αἴθ 8 ἀδυδαῇ 16 η-, 
ἄθῃ. Αὐϑθὰὰ πϑομυοΚΊ 19 θύννους 
ΘΘΒΟΌΘη: ἀπ πο ἀᾶσα ἃ1ῃ 
ΑἸύδτϑ. --- 308. Υ1Θ 9 5011 10} ἀϊθ 

τιῦρ οᾺ ταϑομῦ. --- 20. ὡεδον 
ὃ, αἵματος, πῆπθυθ Εν Πἄγαμηρ' γοπὶ 
παὺυσ. ἡυσίας. 1) ὀργᾷ Βουϑᾶθζιι ἂν 
δἷῃ Α ἀν θυ βἰθὺ, Ἰϑῦ ὀργᾷ περιοργῶς 
66 ΒΘ οίσθυαμρ; αὶ πῃ, 161. 
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γᾷ περιοργῶς ἐπιϑυ- 

μεῖν ϑέμις. εὖ γὰρ εἴη. 

στροφὴ δ΄. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον, 
φρενὸς πνέων δυσσεβή τροπαίαν 
᾿, ΠΡ ΄, 

ἄναγνον ανίξρον. τοϑὲεν 210 

τὸ παντότολμον φρονεῖν μετέγνω. 
γ βροτοὺς ϑρασύνει γὰρ αἰσχρόμητις 
τάλαινα παρακοπὰ πρω- 

΄ , 3 5: 
τοπήμων. ἔτλα δ᾽ οὖν 
ϑυτὴρ γενέσθαι ϑυγατρός, 21Ὁ 

3 

γυναικοποίνων πολέμων ἀρωγὰν 
δ᾽ καὶ προτέλεια ναῶν. 

ἀντιστροφὴ δ΄. 

λιτὰς δὲ καὶ κληδόνας πατρῴους 

παρ᾽ οὐδὲν αἰῶ τὲ παρϑένειον 
ἔϑεντο φιλόμαχοι βραβῆς. 
φράσεν δ᾽ ἀόζοις πατὴρ μετ᾽ 

τδίκαν χιμαίρας ὕπερϑε βωμοῦ 

220 

εὐχὰν 

πέπλοισι περιπετὴ παν- 

βάρυ τὸ περέβαρυ κρύος. --- 206. ἐπι- 
ϑυμεῖν ὭΘΙΩ]. ξυμμαχίαν. Τ)00}} δῦ 
ἐπιϑυμεῖν οἷπι βΒοπϑῦ σοι θη ΤΎαρσρ'. 
υἱοῦ σΘΌτδαοηΐοθ Ὑγουύ. -- 207. 
εὖ γὰρ εἴη, τα δομῦθ 65 510} 008 
φατη ΟΙἸἄοΚα ψ οπᾶθη; γάρ Ἀεὶ 
ὙΥὔμβομθη, σψῖθ Εἰγ. γε. 2601: 
ἐγὼ (5011 αἷν 416. ὙΥ1Δ46ν νου! 
ΒΔ ΌΘΩ); κακῶς γὰρ ἐξόλοιο. Ἡδαῆρ' 
ἰδὺ 5ὸ εἰ γάρ, εἴθε γάρ. 

208. ἔδυ, 6165 σῬΒοΠΔἢ ἀαγοῃ α16 
Ῥγοτία 909. 901. - 909. τροπαίαν, 
αὖ Βεοζὰρ' φαΐ Υ. 192 ---194, ὙρΊ. 
τὰ 110. ἀπᾶ χὰ 198. -- ἀνάγκας, 
ΘΠ Πᾶτη]. αἀοΥ ΕΘ] ασαρ πϊουὺ «αΐ- 
σΘΡΘ ΘΙ ὙγΘτάθη 50]106. --- 211. 50 
«16 ΟἿ ΘΙηΤη8] θη ΕἸηὑβο] 85. σο- 
ἰαδϑὺ μπαύξο, θθὈὐθ οὺ σοὺ ἄθτῃ ϑομγθοῖ- 
ἰοαβέθα. πἰομὶ φαγοκ; ἄθπῃ (16 
ΘΙ] οπμπηρ, α16. ἃτ5 ἀοΥ ϑομυ]α 
βη θρυϊησύ, ογατοϊϑύου 416 ΜΘΉΒΟΠ θη 
απ τηϑομῦ 516 Κϑοὶς τὰ Βὔξβθηῃ. 
πρωτοπήμων Πιοϊδεῦ 416 παρακοπά, 
ὙὙ611 516 τηῖῦ θη πάθη Ὡθ0} Τ,6]- 

ἈΈΒΟΗ. ἀσάαμ. 23, Απῇ, 

ἫΝ 
ἦν 

δι 1. 

46 ἀπα πὐγαΐθη. ὩΘῸΠ 510} ψίθῦ 
ὉΠ 50 ον Απίαπρ ἀοὺ 1,61 θη, ἀἃ8 
ογβίθ 1,614, 1ἰϑῦ. -- 214, ἔτλα δ᾽ οὖν 
ἄπτοι ἀϊ6 5 ἀαταιῇ [Ἀ]ΠΘ πάθη ΑΥ̓ΒΘΠ 
ΒΘΟΠ αν ΠΟΚΠ10η. ΠΘΥγουρθ ΒΟ θθη. -- 
οὖν, 8.180. --- 216. α16 ϑ'[θΙ!]απρ' 
ϑυγατρός υπὰ γυναικοποίνων τηδυ΄- 
κιτὸ ἄθῃ Ταᾶθ]. -- 2160. ἀγωγάν 
Ζζὰ 47. 

219. παρ᾽ οὐδὲν ἔϑεντο, Δομῦθ- 
ὅρη ΕΠΥ 1 Ο ὕ58. --- 220. φιλόμαχοι, 
416 Τῖθ 06 χυτὰ Κατηρίο ουβύμοκύίθ 8168 
τϑ 0 Π6 ΘΟ ἢ] ἴῃ ᾿ππθη. βραβεῖς, 
Ῥοθ5. ρϑτι. πὰ Μομθίααβ. --- 221. 
μετ᾽ εὐχᾶν γοΥθηαο τού λαβεῖν. --- 
222, δίκαν χιμαίρας ὈΘΖοιομποῦ ἀ16 
Ετηρόσαπρ 465 Ομουβ. 16 ΠΊΘΠΘΥ 
50116 1. 516 ΤΠΌΘΥ θη ΑἸύαγθ τητῦ 4116. 
Κυα (παντὶ ϑυμῷ) γουνατίβ σθ- 
Ῥϑαρύ, θυ πόοῦθη ἔθϑυπα] θη. ράχη. 5 
Βοίθ ἢ] γνουύγιῦ αἀ1θ 6116 θἰπον 
ΘΟΒΙ]ἀουτηρ 465 Ορίθυβ 86] υϑῦ, α16 
ἄον Πιο ΐου ττῦ ἴθιηθια Τα κὺ ππίορτ- 

2 



18 ἈΒΒΟΗΥΤΙΙ 

τὶ ϑυμῷ προνωπὴή 
λαβεῖν ἀέρδην. στόματός 225 
τε καλλιπρώρου φυλακᾷ κατασχεῖν 

5. φϑόγγον ἀραῖον οἴκοις" 

στροφὴ ε΄. 

--ἰία χαλινῶν τ᾽ ἀναύδῳ μένει. 
κρόκου βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον χέουσα 
ἔβαλλ᾽ ἕκαστον ϑυτή- 280 
ρῶν ἀπ᾽ ὄμματος βέλει φιλοίκτῳ 

: πρέπουσά ϑ᾽᾿. ὡς ἐν γραφαῖς, προσεννέπειν 
ϑέλουσ᾽ ̓  ἐπεὶ πολλάκις 
πατρὸς κατ᾽ ἀνδρῶνας εὐτραπέξους 
ἔμελψεν, ἁγνᾷ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδᾷ πατρὸς 235 
φίλου τριτόσπονδον εὔποτμον παι- 

Ἰδδθὺ. --- 226. φυλακᾷ, αὐτο 1π 
Βεαπάρῃ Ηαδ ΐθη, ἃ. 1. ἀατοι ΚΉΘΡ6]π 
Ὧἀ65 Μυμπαθβ: οὐκίδυοπαθ Αρροβιίίοι 
ἄαζα ἰοὺ Υ. 228. -- 227. ἀραῖον, 
ΒΟ Υϊηρθπα, ΠΏ 611γ0]] στα [τ 
ἀ65 δὰ ἄθὺ «“δχάσηθυ- υπα Τοαθ8- 
ΞΟΒΥΘῚ ἀ65 ΜΒ ΟΠ ΘΗ Β. 5611. 

9298, 16 Αὐὐϊβίσορμθ δ΄ βομ]θββὺ 
τηῖῦ οἴποτ 8) 510 το ]]δύδ παϊσθη. 
πα ΔΌΡΘΒΟΒ]οββθηθη ϑαῦζθ, αθπ 
7θἄοοῖ τὰ Απΐδηρθ ὅθ ϑίσορμθ ε΄ 
ΠΟΘ οἰπῖρα δ οσΐθ τοῖῦ ΝΘΟΠαΥΟΚ 
Βτησαρσοίαρι σοσάθη. ΕἸΡθηβο 166. 
-- χαλινῶν υἱομῦ πὰν σὰ βέᾳ 80η- 
ἄουτ δ ἢ Ζὰ μένει σοῃδτιρ: ἀπτ ο ἢ 
ἂθ5 Μαπ ἀκ 6 0615 απ α]ὺ ππὰ 
ατ ϑρυδοβθ μϑιηση θη ο Κυθεῦ. 
- 229, χέουσα, ΜΒΒΥΘΠΗα 516 1ΗΤ 
Βοβυδησοναμα, αἀ85 516 4158 Κῦπιρ- 
πομθ Φαμπρῖναι στρ, ΔΡΌ]οσίθ, αὑτὰ 
Ζὰν Ορΐθυαπρ σοι ηγῦ πη τοϊὺ ἄρτια 
Ορίδυκιοῖὰθ (πέπλοις περιπετής 228) 
τη Π 110 χὰ σψογᾶάθῃ; α16 Κα ] πὰρ’ 
δαί παὐψυ! θη, ΟΌΡΊΘΙΟἢ ἴῃτο ΑἸ8- 
Τα στρ ποῦ ἀπαβαυ τ ΚΠ10 ον πῦ 
δῦ, ψοΟΥΘΒοΘ ΠΟΘ τγϊβθθη, (ἃ, 516 
ὉΠ Π6 ψἈΙΔΤΘΥΡΒΟΠΥΤΘΙ 5105: πιομῦ σὰν 
Ορίοσυαπσ δ το ἔμγθη Ἰϑββθη. -- 
282. ὡς ἐν γραφαῖς, “ῖθ ῬΟΥΒΟΠΘΙΙ 
αὐ Οογλξ] θυ, α. ἢ. 50. βύπτητη ; τηῖὖ 
Οοηαϑ! θα ἀπα δαθαθιη γογᾶθῃ Οἴου 
ΒΟ οιρομαθ ΜΘηβΟΠθὴ,. ψΘΥΡΊΘΠΘΗ. 
ϑέλουσα ἄθτα πρέπουσα υπίογροοτγα- 
πιρῦ; ἔπρεπε προσεννέπειν ϑέλουσα 

(ὙΡῚ. ΟἸοσΒαΙ σὰ 80), 516 τηϑορμῃ δ 
αἀθῃ ΕΙπ το Κ οἰπθυ τ άθη π)ὸ]- 
Ἰοπάθη, ΔΌΘΥ, ὙγὙ61] ἀον Μυπᾶ ρ8- 
Καθροὶς ταῦ, ὡς ἐν γραφαῖς, 8150 
ὉΠ 516 βῦύυσηση τππηα τηϑομΐθ, Ὑγ16 
διαΐ Οϑιηϑ! θη, αἸθβθη ΕΠ ασΟΚ ΠῸΣ 
ἀυτοι ἄθῃ Αὐβασποκ τἢτο5 ἀΘβι οὔθΒ 
τι. ἴπσϑῃ ΒΙΊΟΚ. --- 3. νουθιπαοὐὺ βέλει--- 
φιλοίκτῳ τι πρέπουσα οἴο., 161} ἀΘΥ 
ΒΊηη δῦ: 2,816. ὑγα 516 τοῦ ΘΙ ΠΟΙ 
τ ] οι ἀσπομθηᾶθη ΒΙΤΟΚκΘ ἀπα ἀθπὰ 
ΒΙΙΟΚ ΘΙΠΘΥ 516 Θηγθᾶθη ΧΟ] ΘΠ 61." 
- 238. ἐπεὶ οἷο. Θα 1 ἄθη αταπᾶ, 
ὙΓΘΒΠΔ]0 510} Ιρῃ. δὶ Ὀδυθομθρέ 
Βαϊΐθη ἀατίξο α16 Εἰ ἀγϑύθη Ὡηχαυθ ἢ 
ἀπ ἀτὰ ΜΙΊ]ΘΙα σὰ ἤρμποι, 8]. χὰ 
2860. -- 286. Ῥύτου ἀταύρωτος απὶτα 
ἁγνᾷ τιᾶπου Ῥοβεχητην πηα Ῥορυη- 
ἀοὺ. Ῥύσοῖῆ οἴηθ ρουγίβϑβθ Βιοιπμ οὗ, 
Ῥθβοπάθυβ Κϑυβομῃοιῦ σπυτᾶθη αἷδ 
αοροίθ τ] κβδσηϑυ τα νἹθ] ἢ ἄθρθου- 
παυρῦ ουϑὺ τ σβαμι. -- - 386. πατρὸς 
φίλου φίλως, ἸΙοθΘ πα 465 116 0 6 8 
ψούουβ; φίλως σότπ, οὐκ ἀφίλως 
118. --- παιᾶνα ἐτίμα (γρ]. 686. τ 
νυμφότιμον μέλος-- τίοντας). πᾶ 
ἀδάστοι ἀἀ85 516 1Π βδπρ' (ἔμελε 
28). --- εὔποτμος παιάν, Θ᾽ ῬῶΘΔΙ 
αα!} ἄἀδ5 ρσαΐο αἸοΚ (νρ]. χὰ Υ͂ 
58). --- ΤρΡΒΙρϑηῖα παῖο οὔ᾽ ὰν ἃ 
ΠΤ ρθη ἀο5 ΠΘΡθη αΐουβ ρσοροίοί 
ΔΑΟΥ 5816 Ἰούχὺ 1|ΘΌ]05 ορΐονί, 
ϑυσίαν ἄδαιτον. 
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ἄνα φίλως ἐτίμα. 
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3 Ἁ ΄ 

ἀντιστροφὴ ε. 

τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὔτ᾽ εἶδον οὔτ᾽ ἐννέπω 

τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐκ ἄκραντοι. 
Δίκα δὲ τοῖς μὲν παϑοῦ- 240 

σιν μαϑεῖν ἐπιρρέπει. τὸ μέλλον δ᾽ 
- ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν κλύοις᾽ πρὸ χαιρέτω" 

ἴσον δὲ τῷ προστένειν" 
τορὸν γὰρ ἥξει σύνορϑφον αὐγαῖς. 
πέλοιτο δ᾽ οὖν τἀπὶ τούτοισιν εὖ πρᾶξις, ὡς 245 

988. τὰ δ᾽ ἔνϑεν, ὨϊοΥθοὶ ἀθηκύ 
τηϑηὶ τηθιϑὺ δῃ 416 Ορίρυπμρ βού. 
(συ 6]. σὰ Υ. 222). ΨΙΘΙτα Ων δῦ α16 
ὅτι5 ἄοτα Ορίου Προυνουσθηθπάθ τπα 
ααΐ ἀαθ56 106 [ο]ροηαᾶθ ϑύγωϊθ ρϑ- 
τηθϊηῦ, ΟΠ ΟἸΘΒΘΥ τγοῖβθ ἀθὺ ΠΟΥ 
τϊομὺβ (εἶδον ΠΪΘΥ ἴῃ Δ]]ΟΘΙΠ ΘΙ ΠΘΥΘΥ 
Βραρθαΐιηρ) ὑπὰ Καηη 8130 ΔΈΟΝ 
πϊορίβ βαρθη. ΑΌΘΥ ΒΟΥΊΘ] Ὑγ6155 ΘΥ, 
(1458 516 οἰῃὐγθύθῃ γα. ΤΘηΠ ΘυβύθηἙ 
μαῦ 510 Καίομαθ ρῥτόρμθζοιύ (Υ͂. 
144}ὺ ἀπ συγοιΐθηβ παῦὺ Ζθιι5 (85 
θϑίβ θβοὺζ πάϑει μάϑος ἀυϊσρδίθ. 
ΞΟΒον σουμου, ἀσσοῃ ϑοηασηρ (6 Γ 
ψ]αΥΊΡΘΗ ὙΥΪΠΔ6 ἀπα αἴ ΒΟΥ ΘΥπρ' 
468 Ορΐουβ, μαύίψ Ζθὰβ ἄθῃ Αρᾶπι. 
ἀστοη πάϑος Ζῦτη μάϑος ὈΥΪΠΡΘΠ 
γγΟ]]6η. ΑΌΘΥ Αρσῶμη. νγαν πο Πὖ ΖΓ 
ἘΠηϑΙ σοῦ σοαησὺ πἀπα Ππαύζθ ἀπγοῃ 
(ὰ5 Ορΐϑυ. οἴπθ πρὸ ϑὔπαθ Ὀθρδη- 
56. ΠΆΠΟΥ σγαυδθῦ ΒΘΙΏΘΙ 6] ΠΘΊΘ5 
πᾶάϑος. Τα85 αἴθ 68 ΤΥ σΘα5. πππη- 
ταθὴν ἄθυ ΤΟΙ ἰδὲ ἀπα ἴπη 150 πίομῦ 
ζῦτη μαάϑος Ὀγηρθη Καπη, Κοιητηῦ 
ἔν ἀἴθβοι ΟΠουρθβαηρ ἅτ ΒΘΡΊΠΠΘ 
685 ϑύμοῖκοβ πιοπῦ ἴῃ Βοίχαομύ. Μ|ι 
ἄθτη ϑαΐζθ πάϑει μάϑος, ἋΔοΥ ἀϊθ 
θανβίθι!ππσ ἀον Ορίθυθππρ ΘΙ ηρο161- 
ἰοὺ Ππαῦ, σιγὰ 80 α1656106 δοῃ ρ0- 
50] Οθθθὴ. ὑπὰ αἃἃ5 (θυ 1η 
ϑρδπηθπηρσ πα Εγνσαυθαηρ' ἔΘΥΉΘΥΘΙ. 
Ὁ η6115 ουμαϊΐθη. ας 465. Ζθαβ 
γα ΠΊΟΥ Ζίέκη σοπδπηῦ, 6 ΠΟΥ Παὖ 
ἴδ8 (ἀοβούζ ἔδούρθαίθ δ, ἀ1656. νο]]- 
Ἡτθοκὺ 68: βοῃδῃ βαρὺ ΒΟΡΒΟΚΙΘΒ 
πῃ Θοά. (ὃ 1882. Δίκη ξύνεδρος 
Ζηνὸς ἀρχαίοις νόμοις. - 241. Ὁ16 
Βοβίγαϊαμρ στη. 5 γα ΚΟΙΏΤΗΘΗ ; 
Ἴ06. ψϑπη απ πῖ6} Θαγίϊθον Ἰομπὺ 

ἀον ποῦ 1666 ᾿ΑΘυββθυιμηρς Δ; 
ἄθπη τὸ μέλλον ἐπεὶ οἴο. ΠΙ16 1086 
γουδίπάθπρ ὑπ ρουϑᾶθζχῃα Αὔρο- 
Υἰββθημοιῦ ἋΘΥ Θ᾽ πΖθΊηθη ϑᾶϊχσθο ἀπ 
Οθάδηϊοη ἴῃ αἴθβοὺ Απθβέσορμθ ε΄ 
οηξβρυϊομῦ ἐγ ΗΠ10}}. ἀοΥ Βαπριρσκοῖῤ 
ἀν ὉπρΊοκ Δμπθηθη ΟὙΘ186. -- 
248. Ζ2π χαιρέτω ΘΥΡΈ ΖΘ ὅτι κλύοις 
τὸ κλύειν. δ πρὸ τὸ κλύειν χαιρέ- 
τῶ τϊοηῦ πὰ ἄθιη ΞΙΠΠ6 Πϑ ἢ, 50π- 
ἄοτη ὅπ0}} Εϊ (ἃ 5 Οϑ 8] 468 Ηδτουβ 
ΞΞΞ- τὸ προχλύειν χαιρέτω δῦ, Το]ρὺ 
ἴσον δὲ τῷ προστένειν, πΘΙΗΪ. τὸ 
προλλύειν. -- 244. Η6]] ἀπὰ ἀθαυΐ- 
ΠΟ ψιγὰ ἀἀ5 7ο χὺ ἴῃ Νεαομῦ σο- 
δ{Π|Ὸ μέλλον τοῦ θη Μουρθηβίσϑῃ- 
16 (αΌ6υ ποῦ 65 ΡΠ ΒΊΒΟΉΘῊ Τ᾿ ,665) 
Κουητηθη, α. ῃ. ΘΠ 65 δ8. αἰθτὴ 
Τα] 6 1] ἄθὺ Ζικυαμ ἴῃ ἀδ5 Τπομῦ 
ον αθρθησανί {. --- σύνορϑρον 
αὐγαῖς ῬΙΘΟΠΒΌΒΟΠ ὙΥ]0 1οῦ ϑυμο- 
βόρου φρένα. - 324. ἐπὶ τούτοισιν 
πηΐθυ ἀἴθβθη οὈνγαϊΐθη θη. [ὐχηβίξ- 
ἄθπ. τἀπὶ τούτοισιν ὈΘΒΟΠΥ ΟΠ: 
βΒονοιῦ οϑ πηῦϑυ ἀἿθ5θ6ὴ ὕπι- 
5ύη 6 ἢ τὰ ὅρἼ1Ο ἢ δύ. -- πρᾶξις 
πέλοιτο δῦ “6 488. εὖ προσϑήκη 
πέλοι. --- ὡς ΒΥ] 1Ο 50, Μ|16. --- 
946. τόδε Μ6 Ὀοὶ ἀΙ650η ὙοΥύοα 
ΚΙγύ. αἴοὸ Βίύμππθ Ὀούσῦ; 416 ουϑέθ 
Αηγρᾶρ 865 Ῥοζυθοκίθ, 1ῃν Αὐἴέτο- 
ἔθη Ζζὶι γϑυϑη] 556. ἄγχιστον πϊομῦ 
ἴω Βοχαρ «τ α1ἴὸ ΝΕΠΘ, βοπάᾶθυῃ 
Ὑ7611 516 α16 ἄθιὰ ἄσϑυη. Ζ ἃ Ομ 8ὖ 
βύθῃοηαθ ἰϑύ, (16 νοῦ βθίῃθια 
ΘΟΒΊΟΙΚΒ816 πΟῸἢμ. πᾶ ΠΟΥ 818 ἀθὺ ΟΠΟΥ 
Ῥεοίγοῖθη πῖγα. Βοῖάθ Βοαθαϊαπρθῃ 
ΖυρΊοῖο. παῦ ἀα5 ουῦ ϑορῃ. ἘἸ. 
110ῦ, γο ἄοὺ (ΠΟΥ δι α16 Βγαρθ 

Ω"- 
- 



920 ΔΕΒΟΗΥΤΙΙ ; Ἵ 

ϑέλει τόδ᾽ ἄγχιστον ᾿Απίας γαί- 
ας μονόφρουρον ἕρκος. 

Ἥκχω σεβίξων σόν, Κλυταιμνήστρα, κράτος᾽ 
δέώκη γάρ ἐστι φωτὸς ἀρχηγοῦ τίειν 
γυναῖκ᾽ ἐρημωϑέντος ἄρσενος ϑρόνου. 280 

σὺ δ᾽ εἴ τι κεδνὸν εἶτε μὴ πεπυσμένη 
εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηπολεῖς, 
κλύοιμ᾽ ἂν εὔφρων᾽ οὐδὲ σιγώσῃ φϑόνος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

εὐάγγελος μέν, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
ἕως γένοιτο μητρὸς εὐφρόνης πάρα. 200 

πεύσει δὲ χάρμα μεῖξον ἐλπίδος κλύειν" 
Πριάμου γὰρ ἡρήκασιν ᾿᾽Δ4ργεῖοι πόλιν. 

465 Οτθϑῦ, γῸῚ ἴθ θη) ΑΘρΊΒΗ 
ΘΏΤΉΘ] 6 ννἱτα, δαιΐ α1τθ ἀαδίθπμοπαθ 
Ἐ]οκύνα .υἱηνγοϊβουα ,μϑαρῦ ἢν. εὐ 
τὸν ἄγχιστόν γε πηρύσσειν χρεών. 
248. ἥκω σεβίζων, 65. τοῦ τὰ ὅθ᾽ 
Οτάμπαπρ, ὅδθ5 ΟἀΟΥ ΟἾΟΥ ΒΘΙΏΘΥ 
Ἐὐπρτη Ῥδὶ ἴδτομι ΕΥΒΟΠοίπθη. 15 
Βορυϊβϑιηρ βοῖῃθ ἘΠ υαγτομῦ σνοὺ- 
ΒΙΟΒουῦ, ὉΠῚ 50 ἸΏΘ}1, 818. Θ᾽ θη 
ΒΟΠΘη (ΟΥ̓ Ζαδυϊαρ Ἰομ κοῖς γ0Π 
510. ΔΌΙΘΏΠΘΗ ὙὙΠ|, ἄθηπ δὲ βαρύ: 
10} Κοιητηθ ἱπ ΒΥ Γαγομῦ νοῦ 
ἀρίποσ Μδομῦ, ππὰ θη 1Θἢ 
ΘΊΊΟΙ σὰ ψΊ55θη ΒΟΉ 6, τ ἃ- 
γατῃ ἀαὰ ορίουβδί, 5ὸ Ῥθβομθιάθ 
ΟῚ το ἀοομ, ψοῆπ αἀὰ 65 
ΤΥ νου  ψοιρβῦ. πῶς σὲ σεβίζω 
βοσὺ ἀον πον πο} Ὀοῖτι Αὐΐγθύίθῃ 
Ὧ65 Αρϑχωη. Τῦϑ, -- 249. 10 Ὀ6- 
σΖοῖσο αἷνγ τηθῖηθ ΒΥ Γαγομῦ, 
ἄθπῃ ἀὰ γοτγύτνι δύ ἄθπ Κααπῖρ; 
ἀοΥν Νομάστιοκ 1δὺ ἀπῇ ἐρημωϑέντος 
ἄρσενος ϑρόνου Ζὰ ἸθρΘα, θη βοηδὺ 
νῦγαθ οὐ πιοηΐ κράτος γυναικὸς 
σεβίζειν. -- 201. σὺ δ᾽ εἴ τι κεδνὸν 
πεπυσμένη ϑυηπολεῖς, εἶτε μὴ πε- 
πυσμένη εὐαγγ. ἐλπ. ὃ. οὉ ἀὰ ἀπῇ 
ατυμα οἱπμον ἴσομθη Καμπάᾶθ, 
οὔθ ομπθ οἷπθ βΒΟ]60 88 ἴῃ ἄρ᾽ 
Ἡοῖππαπηρ «πῇ οἴπθ σαΐο Βοῦύ- 
Βομαῦ ορῇονβυ. -- 268, εὔφρων, 
ῬθηθυοἹαβ. ΗἸΘΥ 501] ἀ165 Α α]θ Κάϊν 
α1ἴ6 Φυϊνιο σα ΤᾺ ΘΙ] 16 
ἄθβ. που Ρθζθιρθῃ, 

φῦ4. εὐάγγελος μέν, τοῖῦ ΝΘΟΙ- 
ἄσποῖκ, αοΥ Οθρθηβαῦς τοῦ πεύσει δέ. 
εὐάγγελος γένοιτο τῖῦ Βοχσὰρ δα 
εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν (282). Ζνδν 
γῇ οσὺ δὴ χὰ βδρθη: 815 61 
σπου Βούρ (ἃ. 1. τῦῖῦ σαΐου 
Βούβομα Ὁ) τῦρο νοῦ ἀθὲ οὔτ ϊ- 
σοὴ Νδομῦ ἀθὺ ΔΡΥΘΟΠμΘη 68 
Μοτρθιῃ ροβαμαὺ σποτάθῃ; υπᾶ 
αἀδτηϊῦ ουκίαγὺ 5105. ἀρίηθ ὕϑυτηι- 
ὑμαηρ, ἀδ85 10}. ἃπὶ πουθρθη ΜΟΥρ θη 
ἴῃ ὈΪοσβου Ηοϊηπηρ πα ουΐθ Βού- 
ΒοΒαῦ σϑορἕουυ μ806; ΔΌΘΥ 65 μα παϑὶῦ 
5108} ΒΙΘυ τ] οὖ πτὰ Ὀ]Ο55 ΗΟ παπρ δαΐ 
σαΐρ Βούβομπαϊῥ, βοπάθυμ ἅτ 51 ΟΠ ΘΥΘ 
Κυπάθβ νοῦ δἴπμθὺ ἄθρουν ΒΕ σπαῦ- 
θη βΊΟΒΒ6. ΒΎθυθ. 61} πιϊταθ 
Ἰαᾶη ΔΌΟῊ ἴῃ ἐλπίδος οἴπθη Βοι- 
Ῥδζαρ αὖ Υ. 262. βθῆθῃη τᾶ χάρμα 
μεῖξον ἐλπίδος ἃ15. οἷπ Ευθαᾶθ, 
Ὧ16 ἸΘῪ 415 Ὀ]ο586 Ἠοἐππηρ 
150, [ἌΒ5θη, θη ΟἾἸΘΒΘΥ {{ΘὈΌ6Υ- 
βϑίχιηρ τ]οηῦ ἄθὺ βύθμθηαθ ΉΡΆΟΝΝ 
σΘὈΥΆΠΙΟΝ Ὑ] ον ΈρυϑοΠ6. -- 26θ. 
κλύειν σὰν ϑυὔββθυθῃ Ὑ ΘΥΒΙ ΠΟ πΠΡ᾽ 
ἨἰπΣαρ ΡΕΡΈ. γοΙ. Καὶ 8. δῦ; 9.5 
1)18]. δ, 3, 8. Οὐ. 8. δ. Απηῖον 
Καμρ' 1. 

Ωῦ, πῶς φής; Βτᾶσα θυ Ὑ 61" 
ὙΠ Θυππηρ᾽ Ό6Ὶ ὉΡουσαβομοηαον 
Θ᾽] Δα ]Ιομ ον Καθ. ἐξ ἀπιστίας το 
5 Μιβδύγαι θα, δβοπᾶθση ἄ 
ΟἸοΥ ὑχατῦ βοίηθη ΟἾγθα πϊομΐ. 



ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. ὉΠ 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς φής; πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

"Τροίαν ᾿Αχαιῶν οὖσαν᾽ ἦ τορῶς λέγω; 

ΧΟΡΟΣ. 

χαρά μ᾽ ὑφέρπει δάκρυον ἐκκαλουμένη. 260 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ κατηγορεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἤ γάρ τι πιστόν ἐστι τῶνδέ σοι τέκμαρ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἔστιν᾽ τί δ᾽ οὐχί; μὴ δολώσαντος ϑεοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

πότερα δ᾽ ὀνείρων φάσματ᾽ εὐπειϑῆ σέβεις ;: 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

οὐ δόξαν ἂν λάβοιμι βριξούσης φρενός. 2θῦ 

ΘΕΟΣ: 

3 ΧΙ 3 ᾽ 
ἀλλ᾽ ἡ σ᾽ ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 

παιδὸς νέας ὡς κάρτ᾽ 

5ὅ9. οὖσαν, ἀτ8 φής ᾿ἰδῦ λέγω τὰ 
οιρὅμζοιι, 485 θσθη (65 Τ[Ο]σΘμἄθη 
Υ τορῶς λέγω υἱομῦ σοποϑίσὺ ἰδέ; λέγω 
Οὕτα ρᾶγίο. ψ16 161: 10 ἢ ΥΒΕΝΝ 
ΤΥ] 415 ἄθπ Αομᾶθνη ρομὅ- 
Τρ. --- ἡ τορῶς λέγω; ᾿ἰϑῦ πιομῦ ἴῃ 
δογοϊζίθτη ΤῸΠΘ ΘΟΒΡΙΟΘΙΘΗ, ὙγΟΖῖι 
Κοίπθ Ὑ ϑυδϑη]αββυηρ' γου]δρ’: 516 βαρύ: 
γουδύθμϑὺυ ἀπ ππη -- γάρ, 160} 
σαῦθο ἀῃ ἀοῖπο Βυθαᾶο, ἄπ τ 
γοερίπαθ ὄμμα κατηγορεῖ σου εὖ 
φρονοῦντος. 1)ὰ5 Ῥαγίϊοῖρ "61 κατη- 
πεῖν 1ϑῦ βιηρσιηᾶν, 6]. Κὺ, 8. 80, 
"δ. Οἱ. 8., ὅ94. 
969. ἢ γάρ, παοῖ ἄον ουβίθη Αὐπῇ- 

τορτιηρ, 616 1Π οὐρυϊῆρθη, Ὀθδιητῦ 
ΘΥ 5105}. ὑπαὶ [οὐβοηῦ, οὉ ἄθημ δ 0 ἢ 
Οτυμπα χὰ ον ΕὙθπάθ γουποηᾶθῃ ἰδ. 
Ποὺ Ῥιομύον Ἰᾶβθέ ἄθη πον πἰομύ 

ἐμωμήσω φρένας. 

ἔταρθη, 6] ἢ 6 ΒΘΥΤΘΙΒ, ΒΟΠΑ ΘΙ 
ΟΡ 516 οἴπθιη Βθυζθὶβ Βᾶθ8, πὶ ἐν 
16. ἀἸα]ορίβομθ Βαάθἔουτη Τδμι ζΖιὶ 
ΘΘΥΙΠΠΘΙ, τγὰ8 ΠΙΘῚ ππα Καμβηρ; Ζιι 
Ῥοαομύοθη 1δὺ. - 2608. τέ δ᾽ οὐχί; 
ὙΦΥ ΤΩ 50] ] 6 108} πΙΟ ἢ ΘΌΘΗΒΟ 
πῶς γὰρ οὔ; -- ϑεοῦ πξτη]. ἩΗφαί- 
στου, Ὑ5]. 211. Τοῦ μου 76 αοοι 
ΤΉΤΙΞΒ ἅτι5 ΟΠἼΘΒΘΥ Απὐνγονῦ θη ΘΠ ΤΠΘΗ, 
ἀαδ5. οἵη (οὐδ 510} [ΠῚ Ἰγροηα 16 
Θϑοῖοηθενῦ πα 6, ἀαῆου βοῖπθ ΕὙαρΘ. 
-- 206. λαβεῖν ᾿μἴου τα δέχεσθαι. 
οὐ λαβεῖν νΘΥΒομτη  Π 6 η. -- 266. 
ἀλλ᾽ ἡ Ἰοϊδοῦ οἷηθ Εγαρο οἴη, ἄθυθῃ 
ΤΠ α]ῦ οἴη ἀατο ἢ (ἃ 5 ὙΟΥΠΘΥρ ΠΟ Πά6 
γουϑη]αββύθ Κ᾽ ουτατιύθαπρ' οαὐ δ], 419 
ὉΠ5 ὉΠΡΊΔΙΙ ΠΟ οαθὺ πιπουνγαγίθῦ 
οΥβοποιηῦ, πα ἀἸΟ ἢ 8150 σαι ---ῦ 
Ὑγαβ τππίοὺ ἄπτερος φάτις τὰ γοὺ- 
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ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ΧΟΡΟΣ. 

ποίου χρόνου δὲ καὶ πεπόρϑηται πόλις ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

τῆς νῦν τεκούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ τίς τόδ᾽ 
3. » 3. ἘΝ 3 ’ ΄ 
ἐξίκοιτ᾽ ἂν ἀγγέλων τάχος; 270 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 

Ἥφαιστος Ἴδης λαμπρὸν ἐκπέμπων σέλας. 
φρυκτὸς δὲ φρυκτὸν δεῦρ᾽ ἀπ᾽ ἀγγάρου πυρὸς 
ἔπεμπεν" Ἴδη μὲν πρὸς Ἑρμαῖον λέπας 
“Μήμνου᾽ μέγαν δὲ πανὸν ἐκ νήσου τρίτον 
᾿ϑῷῴον αἷπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο᾽ 
ὑπερτελής τε, πόντον ὥστε νωτίσαι, 
πεύκη, πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἐχδοχὴν, 
πέμπει τὸ χρυσοφεγγὲς ὥς τις ἥλιος 
σέλας, παραγγείλασα, Μακέστου σκοπάς" 

Βύθῃμθῃ 861, ἰϑῦ ποοῦ Ὡϊομῦ ὩδΟηρθ- 
τ] 6561. --- 2608. ποῖος, 6] Θ᾽ ΘΙΠΘΥ, 
ΠΙΘΥ τη 50 Οἰξουβ πὰ] ἀασοῃ α16 
ΕΒ ἀθ5 Αὐβασιοκθθ σοὶ τις 
ψϑυβοβιθάθη. ἘΡΘη80 ὑσιῦ 65 8) 8}- 
ἄδυθη Κβ[6]16 ἔν πόσος οἴ. --- 369. 
Ζὰ ἄθτη σθῃ. ἴθιῃρ. υρὶ]. Κν. Ὅ18]. 
8. 47, 2, 4. ὅ. ΤΥ Αὐθκοὶ, αοὺ βοηϑύ 
παν θὲ ἄθῃι Ῥυυ τ γθὴ 58η. ἴθι}. 
σὰ βύθῃθῃ ρῆσρρί (τρὶς ΤΊΣ ἡμέρας) 
βύθῃῦ ΠΙΘΥ πο Κι. 8. 47, 2, 1. -- 
νῦν ὙῈῸ) ΘΡθῃ ἃοὺ Τὰρ δηρθ- 
ῬτΟΟμθη τγ8]. -- 2710. τόδε τάχος 
ταῖϊῦ ἀϊοϑοῦ Ομ οΙ]Ιρκοιῦ. -- 
211. Ἴδης πέησί, νορ ἐκπέμπων 80. 
-- 272. ἘΠῚ Βραθυθγαπα (ἘΠ θαθτ- 
Β0Π 615) δηὐβοπαύΐθ ἀθὴ μά θυθ ἢ Π]ΘΥ- 
Πουύζιι, πϑχη]. ᾿ηάθτη οΥ ἀοὺ αταπα 
ψου ἀθββθη Απχίίπαπηρ σγασ. ὐαϊἑ 
465 διβοθβδίγ ] θη Τοηύθβ ᾿ϑῦ ἀοὺ 
Ἰθαομύοπαθ Οδρθηβίαμα σϑηδηηῦ, 
ΘΌΘηΒο 2714 πανὸν. Υρ]. 210. -- 
214. ἐκ νήσου τὰ τρέτον 5156 π]ομΐ 
σῃὀ γϑυθιηᾶθῃ. τρίτον οἷο. θου- 
βϑίζθ: α16 ἀντῦθ δύδύϊοπ, ἄθτ 
τ. 8. “7. -- 276. ἐκ νήσου ἐξεδέξατο, 
ἘΠΡουμδηχα, πᾶτη]. Ζὰν ὟΝ οἰ θυ  ου- 
ἀογαηρ; γΡΊ. 211 πρὸς ἐκδοχήν. 

210. Υρ]. ἴῃ θυ σᾷῃζ ἀμ] ΟΠΘη 
ϑί6 116 280 ἢ᾿, α16 θη βρυθομοηάθη Απ8- 

αἀτῦοξο Ζὰ ὑπερτελής, πόντον νωτίσαι 
πρὸς ἐκδοχὴν πεύκης, ὡς ἥλιος, οὐ 
παρῆκεν. --- 211. 16 αἀοΥ Αὐμοβ α16 
ΕἸδηητηθ ἐξεδέξατο, 50 ἀρουρυδομίθ 
ἀϊ6 ΕἸδτοτηθ ἀθβ ἀΐμοβ ἀδβ Γἠομΐ 
πρὸς ἐκδοχήν πορευτοῦ λαμπάδος, 
ΖΌΥ ΠΌΘΟΥ πη 6 ἄρῃ Ἠδἤῃθη ἀ68 
Μαεκιβῖοβ; υρ]. 289. 294. -- Ο 88 
Θίγθ θη ἀθπ ον θρσοη, ΜϑομδΙ- 
σθῃ, ΠΘιἀθηβοῃ ΠΟ θη. θἴπθη τγο]- 
Ἰογθ Αὐιβαάσαοκ σὰ νϑυ]θῖηθη, ἔπ ηγσῦ 
Ζα Ῥ]ΘΟΠΒΒΙΉΘΠ; 50 δύ ΒΙΘῚ ἀ6ν Απϑ- 
αστιοῖς ἀρουϊδᾶθη, ττὰ 416 Μδομῦ ἀ685. 
ΕθιιθυΒ ΠΟΥ ΟΖ  ΠΘΌΘη, (85 ΒΙΘῚ θη. 
νγοιξθβίθη 8 ο ΖαυοΚΖα] ρθη μαῦ,. 
ἘΒ]1ΟῊ 286. νρ]. 1401---1410:; ΘΌΘα, 
50. πγουᾶθῃ ζῦτῃ Αὐιβάνυοις ἀν ΤήΘΌ8. 
πη (65 Ηδββθ5 416 Βθζθι μη ρ 
σομβυῖ, τυρὶ. 8170 Ε΄, 1101 τ 88 
πόδ τ οΐδὲ ΟἸΘΙΟΠἶββ6, τ αἴθ 
ὙΥτοβυρκοιῦ θυ ΠΟΙ ΟΙσομ θα Ἐπ- 
ΖΒ] πηρθης ΒΘΥΟΥΖΠΘΌθη. -- 279 
σκοπάς 8.60. Ιοοΐ. : 
4050]. ψῖ6 384 παρήγγειλαν. Σ 
Ῥαγὑϊοϊρίστη Αουϊδέϊ βύθῦ σανγ. ὩΣ 
ταῦ Βοζιθμθηρ δα α16 Ηδηα]θπρ' 
465 Ηδαρύνθυ θυ 418. ΘΙΠΘῚ ΨΥ 
ΘαΒΟΘΡ ΠΘΘΏΘΙ, βοηάθυτθι πη (ΘΙ 
Βογίβοηγιθ ἀον Ηδπμα]απρ ἀαδζα 
ἀγάοκθη, 80 Ιου τὸς καὶ παρήγ 

«βϑἘψ5 3 -: "πρ' ἃ “τὸ ᾿ππΊ μππαὶ κι. «- - 

--- 5Ξ.. 
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με" “- 
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ὁ δ᾽ οὔτι μέλλων, οὐδ᾽ ἀφρασμόνως ὕπνῳ 280 

νικώμενος παρῆκεν ἀγγέλου μέρος᾽ 
ἑχὰς δὲ φρυκτοῦ φῶς ἐπ᾽ Εὐρίπου ῥοὰς 

ΜΜεσσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν. 
οἵ δ᾽ ἀντέλαμψαν καὶ παρήγγειλαν πρόσω 
γραίας ἐρείκης ϑωμὸν ἅψαντες πυρί. 285 
σϑένουσα λαμπὰς δ᾽ οὐδέπω μαυρουμένη, 
ὑπερϑοροῦσα πεδίον ᾿Ασωποῦ δίκην 
φαιδρᾶς σελήνης πρὸς Κιϑαιρῶνος λέπας 
ἤγειρεν ἄλλην ἐκδοχὴν πομποῦ πυρῦς. 

΄ Α , 3 Η ΄ 
φαος δὲ τηλέπομπον οὐκ ἡναίνετο 290 

φρουρά. πλέον καίουσα τῶν εἰρημένων" 
λίμνην δ᾽ ὑπὲρ Γοργῶπιν ἔσκηψεν φάος " 
ὕρος τ᾽ ἐπ᾿ 4ἰγέπλαγκτον ἐξικνούμενον 
ὥτρυνε ϑεσμὸν μὴ χατίζεσϑαι πυρός. 
πέμπουσι δ᾽ ἀνδαίοντες ἀφϑόνῳ μένει 29 
φλογὸς μέγαν πώγωνα, καὶ Σαρωνικοῦ 
πορϑμοῦ κάτοπτον πρῶν᾽ ὑπερβάλλειν πρόσω 
φλέγουσαν, ἔστ᾽ ἔσκηψεν, εὖτ᾽ ἀφίκετο 
᾿Δραχναῖον αἶπος, ἀστυγείτονας σκοπάς" 

»ὕ ᾽ 
κασπέειτ ᾿Δτρειδῶν ἐς τόδε σκήπτει στέγος 800 

Ψ' , φ.᾽ 2 4 3 ΄ [4 
φάος τόδ᾽ οὐκ ἅπαππον ᾿Ιδαίου πυρος. 

τοιοίδε τοί μοι λαμπαδηφόρων νύμοιυ, 

γειλαν. Κρ. 888. 940. ὑπερτείνασα. 
Φθαοοἢ ἰδ ἄθγὺ 276 --- 279 σορθ- 
Ὀθπθ6 Τοχὺ πίομθῦ 51οῆρυ. --- 280. 
ὃ δέ, ἄον Βοῖρ Μακίβύοβ, ἄθιη ἴῃ 
βία ΚΟΥ ροθῦ. [Ποουίγασαπς 416 
Ηδπα]πησθα (65. αὐ ἴῃτὰ Ὀοηπαᾶ- 
ΠποηΘα ὙΝ ἀομέθυβ θοϊσϑὶ σὺ πουάθη. 
γρ]. 278---980. 16 Νορσαύϊοι (οὔτι--- 
οὐδὲ) πθρὶγὺ ποῦ παν ἀ16 Ὀοϊάθῃ 
Ῥαχγύιοὶρίθη, βοπάθυη ἴῃ δα ]]Θ} 6 Υ 
Ὑγθῖθθ ΖΡ θιο. ἀδ5 Ηδαρύνθυθατη 
παρῆκεν. -- ΝΕ. 88 φροντὶς οὐχ 
ὕπνῳ νικωμένη. -- 282. δέ, 50η- 
στη, 571. - 488. γΕοΙΌ. μολὸν 
ἐπὶ ῥοάς. -- 286. ἀϊ6. βύδυϊο, 
ΠὨΟΟΝ ΚΟΥ ποῦ σοβομβνθομῦθο 
ΒΕ] ττη6. --- 291. πλέον τῶν εἰρη- 
ψένων ΤῊ ΘΟ ὮΤ 415 ὈΘέοΟΒ] 6 ἢ 87. 
γεΊ. 1592. 

294. Τ)ὼὰ α16 ουρῳ 465 Βοίθῃ] θη 5 
πὰ Οτίθοῃ. πϊοηῦ ἄθη 860. ο. ἰηΐ,, 
30) θυ ΠπΥ θη ΟΡ] Κὐβϑοοιβα ιν 

πρρϑὺ θηθιη [πῆ η1{1ν ὙΘΡΊΘΥΘΙΗ, ΠΉΤΙ535 
ἀρουβούχζὺ σσουᾶθῃ: ὑγ16 Ὁ 8.5 (γοῖπ 
ἈΘΡῚΡΙ. δὰ8 Ζζσὰὄ σϑῦθπῃαθ) ρα θτ- 
ΒΙΡ.η 8] Δ 510} ΚΙ ΟΠ ὕ ΥΘΥΙΉ1556Π 
4 18.5561.--- ϑεσμός ὈοΖοϊομ ποῦ ΒΙΘΥ 
οοπογοῦὺ 488 γγχὰϑ Ὀθϑυτηπηῦ, τγ88 61Π- 
ϑοϑϑῦζῃ 1δῦ; ΘΌΘη80 Εἶπα. 614: λέξω 
πρὸς ὑμᾶς (θη ΒΙα νυ] ο  ουπι), τόνδ᾽ 
᾿ϑηναίας ϑεσμὸν μέγαν (Αρροβιθϊου). 

296. καί, ΒΟΡΘΥ. --- 298. φλέγου- 
σαν 815 ΟΡ φλόγα νογϑαθρ ρδηΡ 
νᾶτο. ὑπερβάλλειν 5011] νοῃ πρόσω 
φλέγουσαν, ἩδΟἢ δηάθτοη γοπ μέγαν 
οὔθυ γοῃ πέμπουσι ΔΌΒδηρΘη, 8,180 
Ξ-ὄ- ὥστε ὑπερβάλλειν 5861η. Ζοάοοι 
514 Ὑ,. 9917 πα 298 οδηὐβομιθάθῃ 
οουχαρύ. ΚΕ]. Κυιῦ, πη. --- 801. 1)85 
ΕΘΌΘΥ βὐατηχηῦ ἴῃ. σούϑα θυ 1.1016 γοη. 
ἄρῃ Εθαου 465 [ἅδ. --- 802. νόμοι, 
416 ἀοβϑῦζθ, 51π α16 θ᾽ Ζθ] 6} 1π 
ΕΌΙσΟ ον Μϑμγηοιῦ ἀοὺ ἰγθοκθα 
οἰπθ Μϑῃσμοῖῦ Ὀι]ἀοπᾶρῃ Αποχάπαμ- 
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ἄλλος παρ᾽ ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενοι" 
νικᾷ δ᾽ ὁ πρῶτος καὶ τελευταῖος δραμών. 
τέχμαρ τοιοῦτον σύμβολόν τε σοὶ λέγω 
ἀνδρὸς παραγγείλαντος ἐκ Τροίας ἐμοί. 

ϑεοῖς μὲν αὖϑις, ὦ γύναι, προσεύξομαι" 
λόγους δ᾽ ἀκοῦσαι τούσδε κἀποϑαυμάσαι 
διηνεκῶς ϑέλοιμ᾽ ἄν. ὡς λέγεις. πάλιν. 

Τροίαν ᾿Δ4χαιοὶ τῇ δ᾽ 
53 Α “», 3 [4 ’ 

οἶμαι βοὴν ἀμικτον ἕν πόλει πρέπειν. 
ὕξος τ᾽ ἀλειφά τ᾽ 
διχοστατοῦντ᾽ ἂν οὐ φίλως προσεννέποις. 
καὶ τῶν ἁλόντων καὶ κρατησάντων δίχα 
φϑογγὰς ἀκούειν ἔστι συμφορᾶς διπλῆς. 
οὗ μὲν γὰρ ἀμφὶ σώμασιν πεπτωκότες 
ἀνδρῶν κασιγνήτων τε καὶ φυτάλμιοι 
παίδων γέροντες, οὐκέτ᾽ 
δέρης. ἀποιμώξουσι φιλτάτων μόρον. 

808 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 

ἔχουσ᾽ ἐν ἡμέρα. 810 

ἐγχέας ταὐτῷ κύτει 

810 

ἐξ ἐλευϑέρου 

820 τοὺς δ᾽ αὖτε νυκτίπλαγκτος ἐκ μάχης πόνος 

865 ἄρον αἴθ Εθαθυροδῦ, Ὑγ616 86 
ἄλλος (νόμος) παρ᾽ ἄλλου (λαμπαδη- 
φόρου, ἃ δθοτίτ. 50. λαμπάδος) ἀπιτο ἢ 
ΑΡΙδβϑαπρ οὐ] πογάθη. ὙΥ61] 
8510 ἀατο ΑΡ]ὔϑυαμρ σὰ οὐ Π]Π] ΘῈ 
ὙΆΥΘΙ, ΒΊθσθη 616 Τιϑα!ου, 116 ὈΘΙτη 
ἘΔΟΚΘΙ]ααΐ α16 Τι ἴον ἀοΥ βιθσθηά θη 
ἜΘΙΠΟ, γοπὶ ουβίθηι 15 ζατῃ Ἰοὐχίθῃ, 
α. ἢ. ἀοΥ ἴὴ ἋΟΥ οὐβίθῃ ἰαίοῃ 
Ἰαυΐοπθ βἱορὺ 5ὸ συῦ, ψ6 ὅδ. ἴῃ 
οΥ Ἰοίσίθη. - 806. ἀνδρὸς παρ. 
Θυμδμῦ ἅα1ὸ ΟἸαυθν ὔγαιρκοιῦ (68 
τέκμαρ. 

807. αὖϑις πρϑτ:, δ150 --οϑα μετ- 
αὖὔϑις, τἱοπῦ τὰν Βοῖ ἄθῃ Τυαρσ', 
Βοηᾶθετι 80} ἴῃ Ργοβῶ, 50 Ρ]αΐ. 
ΘΎΤΏΡ. 194 Ε᾿. --- 809. [0 τ ϊηβομία 
αἴθ86 ἤθᾶθ, ψῖθ ἀπ βῖθ νουϊγρϑί, 
ΠΟΘΙ οἰμχπαὶ (πάλιν) υὐιη θυ Υ Ἢ 
(διηνεκῶς) Ζτι Πὔτθη. 

511. 45 Αβϑυπαρίοι δῦ ραββθηᾶ, 
Ὧὦ 510 ΚΙγύ. τὼ (ἰθιβίθ Ῥ] δύ πο 
ὩΔΟῊ ΤΥο]ὰ νουβούψὺ. βοὴν ἄμικτον 
σϑυϑη]αβεὺ (8.8 ΓΟ]ΡΘπαΘ. Ο]ΘΙ ΟΠ 185, 
Β]ΘΙ Ομ 8115. ομπο γον πάπηρ ΔΠρ6. 

Κυΐρι, νῖθ 165. ὉΘῚ ΘΠ Ὺ ὑγθι θυ 
Αὐϑίάμσυθηρ' ππα ἘΣ ΚΙ σπηρ 465 σου- 
ΠΘΥσΘΠμομᾶθῃ ϑαΐζθβ ποῦ βοέθῃ ἰδ. 
-- 814. καί, 580 δ 08}. -- 816. συμ- 
φορᾶς διπλῆς οὐκ στὸ αἀδ8 δίχα. τῷ 
818. Ζιὰι ἀνδρῶν κασιγνήτων ἰδὲ 
ῃ]οηὖ, 16 Ζὰ παίδων, 8.5. ΒΡ60161186 
Βα θ]ο κί 5 οἵ μὲν ΠρΥΘιΒΡΘΠΟΤα- 
το πα Πἰησαυροῖαρύ. ΤΟΥ ρΘηΒ 
γ9]. Ῥουβ. ὅδ0: πενϑεῖ δὲ δόμος 
στερηϑεὶς τοκέες τ᾽ ἄπαιδες. Ἡροχοά. 
Ι, 81: ἐν μὲν γὰρ τῇ (εἰρήνῃ) οἵ 
παῖδες τοὺς πατέρας, ϑάπτουσιν᾽ ἐν 
δὲ τῷ (πολέμῳ) οἵ πατέρες τοὺς 
παῖδας. - 819. δέρης, ον ΝΟΚΟΙ, 
(Η815) βομϑὺ πϊοηῦ ὃ]5. διύχ ΟΘΥ 
ΘΠ τητηθ, Ποὺ δῦ ὅδ8 ΥΥ οὐὖ τοῦ ΒΘ 
ΖΘ μπηρ ἀαγαθ σουβ]ῦ, ἀδβ8. 516 
1ῃγθη ΝΟΙΚΘη πηΐθυ ἀδ8 Φο0 ἢ ὈΘιρΘ 
τηϊββθῃ. --- 820. αὖτε, σψΊΘαΘΥ 
τ ἀγ ουβοιύῦβ. νυκτίπλαγπτος, (6 
ἴῃ αοὺ Ἰούχίθη Νϑομὺ τῶν ΤΥΊο]ὰ ο68 
ἘΟΙΏΠΊΘη νου θη (209). Παρ ΡΟ 18 
8217 γαὐυ]ο} σὸὰ ἋἀΟΥ δὰ αὶ 
σορσρην τθροη Τ᾽ ρ' ΓΟ]ρ θη ΝΘΟΝ 
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νήστεις πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις 
τάσσει. πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεκμήριον, 
ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον. 

ἐν δ᾽ αἰχμαλώτοις Τρωϊκοῖς οἰκήμασιν 
’ Ω » τὶ ““ Ϊ, 

ναίουσιν ἤδη. τῶν ὑπαιϑρίων πάγων 
δρόσων τ᾽ ἀπαλλαγέντες, ὡς δ᾽ 
ἀφύλακτον εὐδήσουσι πᾶσαν εὐφρόνην. 
εἰ δ᾽ 

ἫἋ ΄ ΠῚ - 

οὐ τἂν ἑλόντες αὐὖϑις ἀνϑαλοῖεν ἄν. 

εὖ σέβουσι τοὺς πολισσούχους ϑεοὺς 
τοὺς τῆς ἁλούσης γῆς ϑεῶν 9 

ἔρως δὲ μή τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῷ 
πορϑεῖν ἃ μὴ χρή. κέρδεσιν νικωμένους. 
δεῖ γὰρ πρὸς οἴκους νοστίμου σωτηρίας 
χάμψαι διαύλου ϑάτερον κῶλον πάλιν" 
ϑεοῖς δ᾽ οὐκ ἀναμπλάκητος εἰ μόλοι στρατός, 
ἐγρηγορὸς τὸ πῆμα τῶν ὀλωλότων 
γένοιτ᾽ ἄν. εἰ πρόσπαιά πῃ τεύχοι κακα. 
τοιαῦτά τοι γυναικὸς ἐξ ἐμοὺ κλύεις" 

τὸ δ᾽ εὖ χρατοίη μὴ διχορρόπως ἰδεῖν. 
πολλῶν γὰρ ἐσθλῶν τήνδ᾽ 

αϊο Βδᾶο. --- 321. ὧν --ο τούτων ἄ, 
Ζτη ΕὙὔἄπδυϊοΚ ἀθ 556}, Μ885 
416 δασὺ ἘΒΒΌΔΥΘΒ πὲ. γι]. 
Ήοτη. Οα. 24, 214: δεῖπνον συῶν. -- 
826. ὡς δ᾽ εὐδαίμονες πῖομύ πα 
“16 σ᾽ ΟΚΊΙΘΒ! Βοη θυ πη 8.15 
ΟὟ 510 ΠΌΏΙΠΘΕΥ ρο᾽ ΠΟΚΊΙΟΝ 
ψἄγΘη. Απ α1θ56 δΥογία Κηϊρι 
ΚΙγύ. Υ. 828- -8837 δῃ. --- 8217. ἀφύ- 
λαλχτον, πϊοηὺ τῖρ ἔγΠοΥ, τὸ 516 
ΝΥ δομύροβίθῃ δ βύθ]] 6} τητιββέθη ππα 
416 Νβομίο σοϑίγυῦ πΆγθη. 

8581. 65 δῦ πιοῃῦ 8 6]1ΏΖ6]η6 
ΜοΥρΘΠΘΗ ΕἸ ΖΘΙΉΘΥ σὰ ἀθ 6, 501- 
ἄθυν 8η 85 ουμτοα 65. Ἡθουθβ 
Ὡουπαυρῦ, ἀα5 Ἃἃ16 Τοτηρ61] αἀοτ 
(ἀούέον νου ϊδιοίθ ὑπὰ Ρ]ὔπαογίο; 
ἄρτι εὖ σέβειν ϑεοὺς ϑεῶν 9: 
ἵδούματα ᾿ἰϑῦ ἀὰ5 πορϑεῖν τη Φ αν 
αὰ5 ον πηβαοῃῦ οπρορσοηρθβίοΠῦ: 
ἄρμον ἐταῦ ἀϊ6 ϑέταΐθ πἰοπὺ τη. 
Ζ6Ίπ6, βοηᾶθυη 485 σᾷηζθ ΗθοΥ. --- 
388. νοστ. σωτηρίας νοι δεῖ Δ ηρῚρ;, 
ον Τηΐ, κάμψαι οἷο. Θρθχθρθίβοῃ 
Ηϊπχιρσοίηρί. --ὀ 380. τῶν ὀλ., ΟΟΥ 
ΤΥΟΊΔΤΘΥ, ἀΘΥΘ 510 ἀΔ ἄϊθ γϑυ- 

ἃ. 

920 

εὐδαίμονες 

ἱδρύματα, 
890 

990 

ὄνησιν εἵλόμην. 840 

Ἰούχίθη Οαδύξου ἀπηθῆτηθη; ἀοΥ 66- 
ἀδηκο Ἰὰρ ἄθυ ΚΙγύ. π8η6, αδ 516 
7α δ ἀἀ5 γϑύροββοθθ ΒΙαῦ ἸΠ͵ΘΥ 
ΤΟΟΒίου τἄομθη Μη]. -- 8817. εἰ 
πρόσπαιά πῃ τεύχοι κακά, ΟΡ 685 
ῃϊοὺ ᾿ἰσγροημασνιθ θη ΞΙΊΘΡ ΘΥΠ 
ὉΠΟΥ͂ ΠΟΥρ ΘΒ ΒΘ μ65 ΠοΙα Ρ6- 
γϑιύθη Κῦὔπηθ. 10 Βοίτομπηρ' 
ὅν ΚΙγῦ. ᾿ϑῦ τὴ ΕΓ] ππηρ' σΘσ ΡΘΗ, 
γ6]. 081 Ηἰ, Τοθγιρθηβ γ9]. σὰν Ε- 
ΚΙάσθαηρ ἀοΥ 6116 828---887. ΕἸη- 
Ἰοϊδαπρ, 5. ΧΙΧ -- 8388. γυναικός, 
ἀῶ 5]15ὑτη θη, ἔγθι ΠΟ πατ Θ1Π 68 
ὟΝ 61088; ὉΥΈΒΟΙΙ, γ6]. 108. -- 
839. τὸ δ᾽ εὖ χὰ 119. ἰδεῖν σὰ 566, --- 
840. τήνδε Αἰἰταούϊοη (65 ἀθπτξ. 
Ὁ Θπἢ 8156 α ΘΒ 5. 5 0 γ16 ] 6 1 
Ηδϑυυ ποι ΠῶΡ6 ἸΟἢ τη1ν 168 
ουΐν ἃ 10, πᾶτη]. ἀ855 16 ΟΥθομθι 
απα Αρδῖη. Θ᾽ ΚΊ 1. ΠΟΙΆ ΚΘΠΤΘΝ 
πα 10 ἢ τοι τέ Αράσ. (68. οΥ- 
τη σΌη θη (ἀαΐθῃ ἔγθιθῃ Καπη. 80 
111 ΚΙγί. νουβίϑη θη βίη, 1ῃ ΟΘΥ 
ΤΠαῦ βοηηῦ 516 5100} 580 ἤδοὴ} Αρϑῃ,.᾿Β 
ἩΘΙΤΘΏΥ, πὶ ὅδ5 ΠΟΘ οΥΚ δα 
1ῃτη ΔΒ Ζ ΠΠγΘη.. 
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ΧΟΡΟΣ. 

γύναι, κατ᾽ ἄνδρα σώφρον᾽ εὐφρόνως λέγεις. 
ἐγὼ δ᾽ ἀκούσας πιστά σου τεκμήρια 
ϑεοὺς προσειπεῖν εὖ παρασκευάζξομαι. 

χάρις γὰρ οὐκ ἄτιμος εἴργασται πόνων. 
Ὦ, Ζεῦ βασιλεῦ καὶ νὺξ φιλία 845 
μεγάλων κόσμων κτεάτειρα, 
ἥτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 
στεγανὸν δίκτυον. ὡς μήτε μέγαν 
μήτ᾽ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσαι 
[μἔγα δουλείας] 850 

γάγγαμον ἄτης παναλώτου. 
Ζία τοι ξένιον μέγαν αἰδοῦμαι 
τὸν τάδε πράξαντ᾽, ἐπ᾽ ᾿4λεξάνδρῳ 
τείνοντα πάλαι τόξον. ὅπως ἂν 

μήτε πρὸ καιροῦ μήϑ᾽ ὑπεραῖρον 855 
βέλος ἠλίϑιον σκήψειεν. 

στροφὴ α΄. 

“Διὸς πλαγὰν ἔχοις ἂν εἰπεῖν" 
πάρεστιν τοῦτο δ᾽ ἐξιχνεῦσαι" 
ἔπραξεν ὡς ἔκρανεν. οὐκ ἔφα τις 

841. τοῖν Ἡοκϑιομῦ ἃ 3538, 416 
ὙΥοὐἐβυθι!υηρ; γύναι ἀρα κατ᾽ ἄν- 
δρα, σώφρονα ὑπ εὐφρόνως 707 
Ἠδραηρ; 465 (θρθηβαῦζαβ. --- ΚΕ]. ζὰ 
{0..:-- κατ᾽ ἄνδρα, 898 λέγω κατ᾽ 
ἄνδρα, μή͵ ϑεὸν σέβειν ἐμέ. εὖ- 
φρόνως, “16 εὖ φρονοῦσα, Πῖρι -Ξ 
σωφρόνως. θὲ ΤῸ ἅθὺ σωφροσύνη 
ἦση ΟἸΟΚ Ζ2011]} ἀον ΚΙγύ. ἀθυ (πον 
ΘΡΘῺ Υ. 331-587. --- 848. εὖ χὰ 
προσειπεῖν. - 544. εἴργασται. ὭΘΤΗ]. 
ὑπὸ τῶν ϑεῶν. πόνων νοι: ἄτιμος 
ΔὈΒβ προ. --- ΚΊΙγῦ. ὑσιδῦ 80. 

848. 16 Αηγρᾶθ σὴ (ον Νδομΐ, 
Ζεὺς ξένιος Ὑἰγα 802 ΘΘΡΥΙΘΒΘΙ, 
σ᾽] ἰομοΟ] τυ ἀοΥ ἵτουησαθ ΟἼΟΥ 
σ᾽θῖο δηλ Απΐδηρ θη Ἀ πρ' ΖΘ 
8ἢ, (6Υ 76 α1ὸ Νεβοηῦ σοϑβαπαὺ Παῦ. 
-- 846. αἀ1ὸ Νεαομῦ παῦ 510} ἀυτοι 
416 Ἐτορουαηρ ΤΎΟ]α᾽ 5. ΘΙ πθη. ΠΘυΥ- 
ἸἸΟΠΘη ΞΟΒτη πος ουσόυθθη. --- 861. 
γάγγαμον ἄτης παναλώτου, (1686 
Ὑγουίο μαῦ οἴῃ (Ἱοββαῦου παὺ μέγα 
δουλείας γάγγαμον οΥκΙατὺ ππα ατι8 

ΟἼΘΒοΥ ΟἼοββο ἰϑῦ μέγα δουλείας ἴπ 
ἄθῃ Τοχὺ βϑκουητηθη; 68 ἰδὺ ΟΣ 
πἱομῦ Ὁ]08 δουλείας βοπᾶθτη ἢ 9α- 
νάτου ἢ δουλείας σὰ δτρξηΖοηι. ἌΡΗ 
παναλώτου ᾿αὺ ΠΙΘΥ ΘΌΘΩΒΟ σὑγ16 380 
ἀνϑαλοῖεν οἷπθ Ὁ ΠΡ ΘΙ ΘΊΠΘΥΘ Βρᾶρα- 
ὕαῃρ. - 8ὅ8. ἐπ᾽ ᾿Δλεξάνδρῳ ὉὈΪ5 
σκήψειεν ἄριη πράξαντα πἀπίοτρο- 
ογαποῦ. -- ἐπ᾽ ᾿Ἅλεξ. νρ]. 61. ον 
ΟΠΟΥ ἜΡΟΝ ἢ δι, ῬΑΥῚΒ Ἴαθ6 Ὀὲδ σὰν 
ἘΣΤΟ Θυτιηρ᾽ ΤΊο] Δ᾽ 5 Βο]θθύ. Τὴ ῬΑΥῚΒ 
ἄον Ῥοϑύθ Βορθηβοιῖϊσο ἀθὺ ΤΎΟΘΥ 
1ϑύ, 580 ψισα δΌ0ἢ ΖθαΒ ΠΙΘΥ 415 Βο- 
56 Π ΒΟ {26 Θϑαφοηῦ. --- 884. Ζὰ ἄθηη 
ἐπρίθρι ὅπως Καπηῃ ἄν ὑγϑύθῃ, πὰ 
ΦΎΓΩ ΟΘΒΟμΙ ἢὗ ἀ165 οἵδ, σσθηη ὅπως 
θη ΟΟπ]ποΙν, βο]ἔθῃ, ὝΘΏῚ 68 
ἄθῃ Ορύειν τορὶοσῦ. -- - 866. ἠλέϑιον, 
Ῥυβαϊοοίίν. 

808. τοῦτο δέ, ἀα5 Το]ρθπᾶθ. --- 
8ῦ9. ἔπραξεν, ὡς ἔκρανεν, ὩΘΟΘῊ 
ΒΘΙηθη) ΤΠ δῦ 65 1ῃτη ΘΥΡΘΏΘΘΗ. 
-- οὐκ ἔφα, περσαυϊξ. τις ταῖῦ Βο- 
“ἰθμπηρ δῦ 16 Ζεῦ 65. ΘΒ θΎ 8, 



ϑεοὺς βοοτᾶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν. 
ς ὅσοις ἀϑίκτων χάρις 

ὁ δ᾽ οὐκ εὐσεβής. 
ἐκτίνου- 

σα τόλμα τῶν ΄Ζρη 
μείζον᾽ ἢ δικαίως, 
δωμάτων ὑπέρφευ, 

ἔστω δ᾽, ἀπή- 

πατοῖϑ᾽᾽" 
’ 3 

πέφανται ὃ 

πνεόντων 

"φλεόντων 
ὑπὲρ τὸ βέλτιστον" 
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860 

960 

μαντον ὥστ᾽ ἀπαρκεῖν 
εὖ πραπίδων λαχόντι. 
οὐ γάρ ἐστιν ἔπαλξις 870 

“ Ἁ ’ ᾽ Α 

πλούτου πρὸς κόρον ανδρὶ 
λακτίσαντι μέγαν Δίκας 
βωμὸν εἰς ἀφάνειαν. 

3 ᾿ ΄ 

ἀντιστροφὴ α. 
- ᾽ 

βιᾶται δ᾽ ἃ τάλαινα πειϑώ, 
προβούλου παῖς ἄφερτος ἄτας. 

ἴῃ 6 Ῥογθΐβ Ο6Υ ΑὙΠΘΙβτηα8 510} 
Ζὰ ΥΘΡΘη ὈΘΡΆΠΙ. 861. ὅσοις, 
τούτων ὅσοις, τούτων ὑφ᾽ ὅσων. Ε- 
909. τόλμα ἐκτίνουσα τῶν πνεόντων 
τὰν τόλμαν ἐκτίνοντες οἵ πνέοντες. 
--- -τίνω Ηομι., τίνω Ττασρ. τόλμα 
βίαν τόλμα Δουίβοι, 80 Ὀ6Ὶ Ῥιπᾶδγ. 
-- τῶν πνεύντων, πϑχη]. Ῥαγῖθ. Ζὰ 
ἄθπι (συ Πσθιηθί πουπ 46) ῬΙαγᾺ] 
γρ]. Κα. 18]. 8. 44, 8,6, σα. 8. 802 
Απτη. 1. --- Ἄρη πνεόντων, Ἰ᾿Ἰπᾶθηη 
Ῥαγῖβ ΠἸΘΌΘΥ ἄρῃ Κυιθρ' ΡΝ 
16 Ηρίθηδ Ζυγϊοκρα. ΤΊΘ βου ΤῊΘ61] 
ΒΘΙΠΟΥ ΒΟΒα]α ᾿ἰϑῦ ΠΙΘΥ Πογϑιϑρο- 
ΠΟΙΏΤΉΘΗ, ποῦ Ὀ]Ὸ5. Ψ}611] ΕΓ 616 
αἰσοκύθ Ὑυδη]βθαηρ 65. ψ]6]Θὴ 
Τι61465 ψῶῦ, βοπάθγη 65. ΘΟΘῊ 
α6ν ῬαγΆ11616 τοῦ ἄρϑιη. 9]. ἀθπ 
ΞΟΠ .55 αἴθθο5 ΟΠουροβδηρθθ ἀπὰ 
χιι 814, ΑΘΒΜΠ1ΟΝ τισῦ Καβθθηᾶγδ, 
Ῥεῖ Βακοΐν!465 (ἔς. 29) ἅρπη ΤΎοθυτι 
Κυϊορβιυβὺ νοῦ: Τρῶες 4ρηίφιλοι. -- 
866. φλεόντων ἄθτη πνεόντων τιπἴοΥ- 
σοοταποῦ, Ὀ61, ψϑρθῃ ἄθροτ- 
γΟΒΒΘΠ ΒΘ ᾽ ΟἸ ὁ ἢ 18. 801. 

ὑπὲρ, τὸ βέλτιστον ταοίΐο Εν] ηρ᾽ 
γοῃ ὑπέρφευ. Υι5 ἀφῇ σὰ βοῃγοϑὶ- 
Ῥδθη ἰβῦ, ᾿ἰϑῦ ὉΠΒΙΟΠΘΥ, ἀοο ϑδηρέ 
68 θά η8}}5 τηϊῦ ἀθ πὰ ξοΙροπάθη ϑαῦζθ 
ΖυΙΒΑΙΠΤΗΘΗ, -- ΝᾺ 80Υ161 ΒΘΙ0ἢ- 

ὃτῦ 

ὑμυτη 5011 θίηθιη χὰ 161] ψϑυάθῃ, 
ἀδ85. 6Υ΄ ἄθτη νη Πρ θη σοπῦστ, 
- 810. ἔπαλξις πλούτου, δομαῦς, 
θη ἄθτ Βοιομύμ τα ΣΤ ΈΕῚ 
Κὔμππϑ; εἰς ἀφάνειαν, δθ5θῃ, ΨΟΥ 
ον ππρ. --- 8571. πρὸς κόρον, 
121 πρὸς τὸ βίαιον. 

814. βιᾶται τι61η]. τὸν λακτίσαντα. 
τάλαινα πειϑώ 16 218 τάλαινα 
παρακποπά. Ηαΐὺ ον Μθηβοἢ Θ θα], 
850 ΘΥζθαρὺ 416 ἄτη ἀ΄ἴ6 πειϑώ, ἀϊ6 
ἅδῃ ΝΙΘηΒΟμθη Ῥεοσσιηρσύ, ἀπηβεμοκύ, 
πη 1ΠΠ Ἰπητη6} {ἸΘ θυ ἴῃ αἴθ ϑᾶπαθ 
ἀπ 50 Ζι191610}} 1η5 Δ ουαθυθθ πη. 
ϑυθτχὺ 15 σὰν ἀφάνεια. Π1656 5[8118 
ταύ ἀ16 σὰηχ ἘΒΏ]1ΟΠ6 218 1η5 (ἰΘ- 
ἀδομέπιβ5 σζασίοκ, 80. 855 ἀ(οΥ ΗΟΥΘΥ 
5105}. 416 Βομα]α 465 Ἄρϑτιη. σψϑυρθ- 
σρηναγθσέ, ἀ16 ΘΡθῃ 850 ροϑύγα᾽ 
ὙΥΘΥΘ. Πλ1158, ΜΙΘΟ 6416 665 Ῥαγῖβ; 
ἄδθ αἴθ Ἰούχίθσθ δῦ ΠῸῚ 6588} 
Οαοροϑηβίωμα (ον Βροίγσδομθαπρ,, τππὶ 
α16. ΠΡ οι θίηθη (ἀθαδη θη. γῸ (ΘΓ 
ὙΝ οἸψογυάπαηρ ππα ἄθια ὐγαϊσουιομῦ 
ΠῚ 850. ὉΠΌΘΙΔΏΡΘΠΟΥ σὰ θη ΚΘ]. 
πα ἃ5 ἀοΥ Θυτο] σύθη Βοϑύγαϊπηρ' 465 
Ῥαγὶβ θη Ομ] 55. δὰ αἴθ Ὀθγου- 
βύθῃθηδθ Βαοϑίγαϊαηρ 405 Αρδ. 
ἄθτὰ ΔαΠΟΥΟΥ π8η6 Ζζιὶ Ἰορθῃ. 



αλλ. »-Σ" 

δι τ. ΠΥ ΣῈ 

28 ᾿ΑΒΒΟΗΥΙΙ 

ἄκος δὲ πᾶν μάταιον. οὐκ ἐχρύφϑη. 
πρέπει δὲ φῶς αἰνολαμπές. σίνος" 

᾿ κακοῦ δὲ χαλκοῦ τρόπον 
τρίβῳ τε καὶ προσβολαῖς 
μελαμπαγὴς πέλει 
δικαιωϑεὶς. ἐπεὶ 
διώκει παῖς ποτανὸν ὄρνιν. 

ιο πόλει πρόστριμμ᾽ ἄφερτον ἐνϑείς. 
λιτᾶν δ᾽ ἀκούει μὲν οὔτις ϑεῶν᾽ 
τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τῶν 8380. 
φῶτ᾽ ἄδικον καϑαιρεῖ. 
οἷος καὶ Πάρις ἐλϑὼν 

[5 ἐς δόμον τὸν ᾿Δτρειδᾶν 
ἤσχυνε ξενίαν τράπε- 
ξἕαν κλοπαῖσι γυναικός. 800 

᾿: ΄ 

στροφὴ β. 
λιποῦσα δ᾽ ἀστοῖσιν ἀσπίστοράς 

816. 726 465 Ἡδητχη6] ουνγοϊδῦ 510 ἢ 
415. παΐχίοβ, ἃ(οΥ (6 θ])βομδ θη 
σῖτα πἱομὺ νογαθοκῦ, οὐ ψιτα νἱρ]- 
ΤΩΘῊΥ Ζ1 Π6]]Θὴ ΕἼδτητηθ, ἃ. ἢ. 
ἸΤΉΤΏΘΥ ΒΙΟΒ ΌΔΤΘΥ τπιπα ροΥὔββϑυ. 

880. μελαμπαγής τιᾶτῃ!]. ἄον Ετον- 
1.Υ, σοῦ ἄθιη 8 616 σϑῃηζθ 6116 
Βαπαο]ύ. δικαιωϑεὶς τρίβῳ πέλει 
μελ.. ἀοΥ Ὁπρουθομίθ Ὀθμ δ] πιομύ 
16 ΟοΙ]α βϑίηθη (Ἰδηζ, ΒΟΠ ΟΥ̓ 65 
σομῦ τῆτη 16 θη πηθομύθῃ Μοία]!], 
(85, ἀασοῃ ἄρῃ Οθοτδιοῃ σου, 
ΒΟ γα, ἀθημ ἸπΠθ πὶ ΟΥ̓ 561} 
Τγθομῦ ἀπτ ἢ πθτιθ5 [Πυθο ὑοῦ, 
οὐὐϑιοηὐ οὐ τοῦ πτι} βϑίπθη ἄν οκ 
(8ο Ῥαγβ θη Βροϑιΐχ αθὺ Ἠδθ]6η8) 
τοῦ, βοπάθυ βύϊγυχῦ ἃ 616 
δασὺ 1η5 γϑυάθυθοη. --- 282. παῖς, 
ὡς παῖς. Μδιῃ βαρίβ βρυϊομ νυ 110}. 
τὰ πετόμενα διώκειν γο ἄθηθῃ, 
ὍΘ ]ΟΠ6. πο ἢ {που ΘΙ ἢ Ὀαγθτη ἐγ ἢ- 
ἴθη. -- 388. πόλει πρ. ἐνθείς, δ 
μελαμπαγής δηροκηϊρ. 9]. χὰ 
219. -- 884. νρ]. 10. 1188. --- 388. 
τῶν, Τοχηοηβίσα Ἰγ  γοπόσαθη, Οοη- 
Ἰοκῦυαν [ἅν ἀδ5. ἀθρου]οίουί τῶνδε, 
4885 ἄθὰιὶ Μοίχιηι πα θυβίγού. Τ)6ὺ 
ΑΥὙΘ6 1] 415 Τοιηομβίγε ν ΡΥ ΠΟΙΠΘῊ 
Βηαοῦ 510} ἴῃ ΟΠουραυύμιθη πϊομῦ 

Ξε ΡΨ Εν, ΝΠ ἘΠ ΠΕΣ ῸΣ 

980 

μὰν ἃτη Απΐδηρ (68. ϑαῦζθβ; Ὑρ]. 
Βϑορύ. 912: σιδαρόπλακτοι δὲ τοὺς 
μένουσιν. --- 3806. καϑαιρεῖ πριη]. 
ϑεός. 

891. Ῥυτοῦ κπλοπαῖσι γυναικός 
γϑυδη]αδδὺ πηϊου]δϑῦ 65. (οὺ ὉΠΟῪ 
α16.. 381--5990 Ὀδθρουπθηθ ἀμνθη- 
ἄσπρ 465 σν Πο. ἴτὰ ΑἸΠ]Ρ ΘΙ ΘΙ ΠΘ ΠΗ, 
αδβαρσίθη δα ῬαυῚ5 Ζχὰ γο]]οπᾶθη 
τἀπὶ σοι γι] ν δα ΗρΊθμδ ΠΌΘΟΥ, 
α16 δἴησηδὶ ἴῃγοιη αϊουϊαπαθ θα 
Κυϊθρ Ἠϊηξθυαβθθη, δ ηαθυπ 6115 
Ττο]α 8415 Μιρη ἀἃ5 ουάρυθοπ 
σοργαομῦ μα Ρρ6. Νὰ νὴ θη θυβίθ- 
ΥΘη ΒΡυομῦ ἴῃ αἴθθθῖη (ἸΘϑδηρ6 
ἀον Ποῦ, ᾿πάθηι οὐ 4885 Ὑ ΘΥρΡ ΠΗ 
465 Αρϑγῃμ. γῸ ΘΙΠΘΥ ἃπάθυῃ οιΐθ, 
8.15 τῇ θυβύθῃ ΟΠουρθβαηρθ, δα βϑῦ. 
Αρατη. Βανί. πϑτη]., ἈΌΡ ΒΘ ἤθη. γος 
ἄθυ γαυπαπρ ἀαγοι Ανύθυηῖβ, 5108 
ΒΌΠο. ἀπσοῃ 416 Ηϊοκβιομῦ απ βοῖα 
ὙΟΙΚ πὐΐββθῃ ὩΌΠαΙ θη 556, Θίηθθς 
ππροίγσθπου ὙΥ οἰθ65 θθοι 80 Ὑ]6 16. 
Βἄτρου σὰ ορίθυμι. Τὴ ὸγ Ταυβίθ! ]Ππηρς 
465 ὕρου 85 ναἰθυϊαμα σορυδοηΐθα. 
ΤΠ}6115 ροηῦ ραββοῃᾷ 897 -- 412 
οἴαθ ΒΟ] ἀουηρ (65 πρΊ 5. ἀθ8 
ΜομοΙαιβ νουποὺ ππα βϑῖηθυ ὥθμπ- 
Βιοῦ πᾶ ἄθμι ὙΥΙΘαἀου θοϑιΐ αοΓ 
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τε καὶ κλόνους λογχίμους 
ναυβάτας ϑ᾽ ὁπλισμούς, 
ἄγουσά τ᾽ ἀντίφερνον Ἰλίῳ φϑοράν, 
βέβακεν δίμφα διὰ πυλᾶν, ἄτλη- 
"τα τλᾶσα᾽ πολλὰ δ᾽ ἔστενον 

ἐννέποντες δόμων προφῆται" τοδ᾽ 
ἘΣλον ΝΕ » “- . , ἰὼ. ἰὼ δῶμα, δῶμα καὶ πρόμοι, 

ἰὼ λέχος καὶ στίβοι φιλάνορες. 
πάρεστι σιγὰς ἀτίμους ἀλοιδόρους αἴ- 

ιςδχιστ᾽ ἀφειμένων ἰδεῖν. 400 

πόϑῳ δ᾽ ὑπερποντίας 
φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσειν. 

2 Ἁ - 

εὐμόρφων δὲ κολοσσῶν 

ἩροΙομᾶ, ΠΟΥ οἸρθηΐ]. Ὑ ΘΥ ἢ] ββτιηρ' 
σάτα Κυιθσθ. ΠΊΘβθη ἔθη βαυκαβῦ]- 
ΒΟΒθη ΤἼ61 Ἰοσὺ ἀθὺ Το ΐου ἄθη 
ΒΘῆθσ 465 Ηδιθο5 ἴθ θη Μαμηᾶ, 
ἃ ἀοὺ ΟΠοΥ, βοῆομ 85 ΕἸ  αγομῦ 
ὙΟΥ ἄθηη Ηθυυβοπθυδτιβθ, ἴῃ οἰρθ- 
ΠΟΥ ῬΘΙΒοη ΠΙ0η 50 ἴγϑὶ μϑύϊο 
ΒΡΥΘΟΠΘη. Κῦππθῃ. 

891. κλόνους ἀσπίστορας, 5βαὐ κλό- 
νους ἀσπιστόρων. ἘΌΘπ50 ναυβάτας 
ὁπλισμούς. --- 5892. τὲ καί, τὶ Ετη. 
582 ὃ Απΐδηρ ΟἸΠΘΙ τὴ ΟΘΥ 
γοΥ ΘΠ μθη. Θηρ γΘΥθΌΠΘΠΘΗ. 
ὙΒγἘΒΙ ΒΟ ΗΘ Βδίμθ. -- 894. ὙΤΌΒ] 
τηῖῦ Πιθομὺ ποὺ τπῶρ βεβάκει {Ὁ 
βέβακεν γουτηπ μοῦ, ἃ ἀα5 [πηροὺ- 
Τοκὺ ἔστενον ἴο]ρύ. -- διὰ πυλᾶν, 
ποῦ γοὴ Τ Ὑ ο7α, ΒΟΠα ἢ γ0 ΑΥΡΌΒ, 
Ὑ16 ῥίμφα υπὰ ἄτλητα τλᾶσα χοῖσθῃ, 
πάθη 810 ἀυστο (5 ΤΟΥ ΟἿηρ, 
Ὑγῶ} (68 αἱΐο ψουβϑ]δηϊ855 ρο] ϑῦ, 
ὉΠ 516 οἿἽπρ' ἸΏΤΘτη ΠΘαΘη Θηΐρο- 
βθπη, ἀδμου ΦθΟ λιποῦσα (801.}) απ 
ἄγουσα. -- Ῥἰαϊξ τόδε οτγνατίοῦ 
τηῶ τάδε. -- δόμων προφῆται, 
πϊομὺ Κα] ΟΠδ.5, Βοπάθυ ἀπ οϑυτητηῦ 
αἴθ ὅϑῃου 465 Ηθυυβομουθδτιιβθ8, Μ061] 
α16 Ῥτορμοζθίαπρ ογαϊομθοῦ 18. -- 
898. λέχος αἀ16 ΕΠΠ6, στίβοι φιλ- 
ἄνορες ἀ16 τη πιβα ομ ρθη, 61 6- 
ὈΥΘΟΒΘΥΊΒομοη ΡῬίααο ἅδον Ηο- 
θη. Ὅ1Ὸ ὥΐδῃου σχυΐθη ὙΥΘμ6. ἃιχ5 
του α16 Αὐτιάθη πἀπα α16 ΕἸπομύ 
ον Ἠρὶθηα, “0611 416 Ἰούχίθουθ (δ8 
Αὐτάθημδιβ ἴῃ ἀἀ5 γ ουθυθθη βὑὔτ- 
Ζ0ν γα; αἀἀ5 δῦ 6416 οἱσϑηί]οῃθ 

»- 

ῬγορμθζΖθιπηρ, 488 ΕὈΙσΘμα6 ἔγΘΠ ΟΠ 
Θ0 ἢ ῬυοΡ μ ὔβοἢ σοβομααῦ, α16 Β6- 
συάπαπηρ, δ]. 416 ΘΟ] ἀθυπαηρ' θ᾽ 
Τλοθθβρϑὶπ 68. Μοπρθίααβ, ΟΠΘΥ ΟΠ Πη6 
ἨδΊθηα ποῦ ἸΘΡρθη Κα. --- 899. 
τη Κῶ ΒΟΒΙΠ ΟΠ γΟ]]65 νοῦ - 
ὙγῸΥ 5] 0565 ΟΠ γΘΊσ θη 5Θ6Π6Ώ, 
νυ Ηρα ἐν τῃτο βομεπα- 
ποθ ΕἸπομῦ γουδομύαηρ γογαϊθηὺ 
μϑ[6. ἀτέμους ἀλοιδόρους; ποῦ 
ἸΠΏΤΏΠΘΥ ὙΠΘαΘΥΠΟΙΪῦ ἀπα [οιρσοτῦ 
ΑΘΒΟΒυ 5. ἀατοῃ ἅ16 ΟΟοΥαϊ σα ηρ' 
ἅἀ6ὺ τοῦ α ρῥυϊγαύνυμι ΘΟ ΠΟ Πα 65 
Αα]οκύϊνῳ ἀθηβοθθη ΒΟρΡΥΠ, βοπᾶ. 
ὈΙδυν. Β1η6 516 ΒΟΙρυ ορθη. ὙρΊ. 146: 
ἄμαχον, ἀπόλεμον, ἀνίερον. -- 
400. ἀΘΟΥ ΒΟΒΙ Β]ΙΟμδὺ ΥοΥ- 
1556 η 6}, πᾶ]. 465 Μαπηθβ, ΚΊη- 
(65, Ηδαβθθ, ἀοο ἢ 1ϑὺ 65. ΜΙ Θμθ]ατιβ 
σοπηοϊηῦ.-- 401. ὑπερπ.νοι φάσμα 8Ὸ- 
πϑηρτρ, 50 ΡΎΟΒΒ δ Β61η6 56 8η- 
Βα, 4855, ΟΌ ΜΟΙ] 516 161η- 
βΒοιύβ. Ἃ465 Μϑϑύθβ ψϑι]ῦ, ἢν 
ΒΙ11α τὰ Ηδαβα σὰ ψοϊύθη πἀπὰᾶ 
Ζὰ ΠΟΥΥΒΟΠ θη ΒΟ οι. 

408. κολοσσῶν, νογαοτθῦ; ἀθηπ. 
ΒηΠαβάα]θη. ἀπα νο] θη (Ὁ]05581- 
βύαθαθη Ῥϑβθθη πιοηῦ ἴῃ θη ἅπ- 
Βδ τη ΘΠ ϑησ. Νίδη ουνγαγίθὺ 416 ἘΠ γ- 
νὰ μμπηρ σοη ΘΙ ΌθΘση, οὕνγῳ Π)16- 
ΠΘΥΊΠΉΘη. [π 61 Μία 556 Πουυβομῦ 
Ὧὼ5 φάσμα ἅθγΥ Ηρ]οπα, 4888 
1 ἀον ΠΘῚΖ βΒοῃόμπμου 1616 - 
ΥΙΠΉ ΘΗ, 8 ἀΘΙ ΟΥ̓ 510} ὑγ ὄϑῦθπ 
Κῦπηο, νου πδρϑύ 1ϑὺ; ἄθπη θοῖ 
ον Θμπβαοηῦ βοῖποὺ Απρθῃ, 



90 

ἔχϑεται χάρις ἀνδρί" 
“ὀμμάτων δ᾽ 

ἈΕΒΟΗΥΠΙ 

ἔρρει πᾶσ᾽ ᾿Δφροδίτα. 

2 [ἐ ᾿ ΄ 

ὀνειρόφαντοι δὲ πενϑήμονες 
πάρεισι δόξαι, φέρου-- 
σαι χάριν ματαίαν. 

παραλλάξασα διὰ χερῶν βέβα- 
εκὲν ὄψις οὐ μεϑύστερον 

τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἐφ᾽ 

τὸ πᾶν δ᾽ ἀφ᾽“ 
᾿ς ἅϑεια τλησικάρδιος 

δόμων ἑκάστου πρέπει. 
πολλὰ γοῦν ϑιγγάνει πρὸς ἧπαρ᾽ 
οὗς μὲν γάρ τις ἔπεμψεν 

ἐν ἀχηνίαις 40ὅ 

ἀντιστροφὴ β΄. 

μάταν γάρ, εὖτ᾽ ἂν ἐσϑλά τις δοκῶν ὁρᾷ᾽ 
410 

πτεροῖς ὀπαδοῦσ᾽ ὕπνου κελεύϑοις.᾽ 
ἑστίας ἄχη" 

τὰ δ᾽ ἐστὶ καὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 
Ελλανος αἴας συνορμένοις πέν- 415 

420 οἶδεν. ἀντὶ δὲ φωτῶν 
τεύχη καὶ σποδὸς εἰς ἕκά- 
στου δόμους ἀφικνεῖται. 

ὝΘΊΟΠΒΟ α16 Οαὐίϊη Ὠϊομὐ τ θ ἢν 
ἘΡΡΙ ΘΙ ΘῊ, Φ τϑὺ- ΤῸ, ππι 7668 
Πιδῦ ΖῸΥ ΠῚΘΡ6 Β1η. 

407. πενϑήμονες, Ῥούταροπα 
51η)6. 416 ΤΥΘ τη ὈΠ6ΘΥ, τη ἀθηθη. 5160 ἢ 
ΜϑηρθΙδτβ τηῖῦ ἨΘ] 6 πδ, γουθιαὺ πὰ πηΐ, 
Ὑ761] 516 τπΓ π]ο σα ΒΎθα6 ὈγΙηρθη 
τι. ἄθη ΘΟΠΤΉΘΥΖ ΠΟΥ Επύυδαβοιναπρ; Η]η- 
ὉΘΥ] Δ ΒΆΘΗ. -- 409. μάταν (οΥΡ. ἐστίν) 
σῖγα οὐκιαγὺ ἀαγοἢ παραλλάξασα 
διὰ χερῶν. --- δοκῶν ταῖῦ ΒοΖαρ' διῇ 
δόξαι (408) ἴτη ΤΎ τη 6 πἈππδπηᾶ, 
ὌΡοΥΒ. τὰ Τ σαατη 6. ΝΕ]. ΕῸΤ. ἘΒ6Β5. 
180: καί μοι. καϑ ὕπνον δόξα τις 
παρίσταται" ἵππους γὰρ -- - εἶδον ὡς 
ὄναρ δοκῶν. - 412. πτεροῖς, Ὀ6- 
Προ ἀπαὰ ἀδυττη βΠομ τσ οηΐ- 
ΘΙ]Θμα τοῦ ἀα5 Τυδασα 114. --- 418, 
κατ᾽ οἴκους ἐφ᾽ ἑστίας, ἵἴτι Ἠδιι56 
ἃτὴη Ἡροτάθ, ἃ. ἢ. ἵπὶ οἰρθηθῃ 
Βαῦβο. 468 Μοποϊδυ, νΕ]. 824 δό- 
μους ἐφεστίους. --- 414. τὰ δέ, ἀδ8 
ΒοΟΙροπα 6. -- 41. τὸ πᾶν, Ἶπ8- 

5 Θβδτητηῦ, πᾶτη]. ἄθαι ἀφ᾽ Ἕλλανος 
αἴας συνορμένοις. δ αἀἀ8 ΒΘΒ0811- 
ἀουΐθ Τιοῖα πῖομξ ἀ16 συνόρμενοι 
βϑ] δῦ ἐυτῆ, βοπάθυ ἄθυθ ἄπ ρ- 
μι ὅν 1 66 (πένϑεια δόμων), 80. ἰδὺ 
συνορμένοις Μ16 ὅ61 ϑεοῖς 815. εἷπι 
ΘΠ ΘΙ ΘΙΏΘΥ ΨΟΥΘΙΙΒΟ ΘΠ ΟΤΩΤΉΘΗΘΥ [)8- 
εἶν ον Ῥούμοηρίθῃ ῬΘΥΒΟΙ Ζαὶ ἴβββθη, 
Δ6Υ ἀυστοι ἄθη σορ δόμων ΦὈΒδα- 
δΊρθη Ῥοββθδβίνθη Οδποίν ἑκάστου 
που δαΐσοποιητῆθη τππᾷ 1ῃ ΒΘΙΏΘΥ 
σταητηα ΙΒ Π ἢ Βοζιθμθηρ πϑμο Υ 
Ῥυϑοιδισῦ ῖσα: 1855 ΘΒ δτητηῦ σοῖρῦ 
510}. Το ἀοΥ Απρομῦτιρθῃ 
οἴποϑ Φράθῃ ἀθὺ σοῦ Ηθ6]1]188 
ΑὐροΡτο ΒΘ πα. -- 417. δόμων 
ἑκάστου ἴπῃ αερσοηβαΐς χὰ κατ᾽ 
οἴκους ἐφ᾽ ἕστίας. 
γοῦν, Ὀθρυϊπᾶομα: Ὑ16165 ἴῃ ΟΥ̓ 
Τμδΐ. --- 490. οἶδεν, 5αύὺ 4685 δυ- 
σγατοίθῃ δροηβαίζθθ: ὩΌΘΙ ΘΥ 
ΜΘΙΒΒ Οὐ, νου Ζυυ ΚΘ τ πα 
ψὶγα, ἰϑῦ ἀοὺ ἹγΚΠΟᾺ οἱηροίγοίθπθ. 

--- 418. πολλὰ 
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στροφὴ γ΄. ᾿ 
ὁ χρυσαμοιβὸς δ᾽ "άρης σωμάτων 
καὶ ταλαντοῦχος ἐν μάχῃ δορὸς 

πυρωϑὲν ἐξ Ἰλίου 
φίλοισι πέμπει βαρὺ 

420 

“ ψῆγμα δυσδάκρυτον., ἀν- 

τήνορος σποδοῦ γεμί- 
ξων λέβητας εὐϑέτους. 
στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες ἄν- 430 

δρα τὸν μὲν ὡς μάχης ἴδρις" 
Ὁ τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς καλῶς πεσόντ᾽ 
ἀλλοτρίας διαὶ γυναικός" 

. ᾿ ἔδυ “, ᾿ 
τὰ δὲ σῖγά τις βαύξει 
φϑονερὸν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλγος ξρ- 435 
πει προδίκοις ᾿Δτρείδαις. 

ις οἵ δ᾽ αὐτοῦ περὶ τεῖχος 

ϑήκας Ἰλιάδος γᾶς 
εὔμορφοι κατέχουσιν᾽ ἐχ- 

ϑροὰ δ᾽ ἔχοντας ἔκρυψεν. 440 

ἀντιστροφὴ γ΄. 
πρὶ ΟΡ Ψ -" ΄ Ἁ Ἷ 

βαρεῖα ἀστῶν φατις ξὺν κότῳ 

ἘΔ11 σοβοίχῃ. --- 428 ---4806. Θηΐ}8}- 
ἴδῃ αἴθ Αὐββίμγαηρ νομ 419---422. 
- 426. βαρύ, ἀυτοῦ δυσδάκρυτον 
οὐκΙαγύ. βαρὺ ψῆγμα ΟΧγτλΟΤΟΙ.. 
81. Επν. ΞΌΡΡΙ. ἜΠΟΣ φέρω -- ἐκ 
πυρὸς πατρὸς μέλη, βάρος μὲν οὐκ 
ἀβριϑὲς ἀλγέων ὕπο. -- 482. καλῶς, 

τ ΠΤΉ]10}} 1ῃ ὉΠΥ ΤΙ Πτ]ΠΟΠΘΥ πηα ἔτϑιη- 
ΟΣ ϑὅΐδοῃθ. - 484. τὰ δέ, Ὠδτη]. 
ἀδ88 βῖθ ἀλλοτρίας διαὶ "γυναικός 
σϑίδ! θη εἰμᾶ. -- 48. ὑφέρπει, 685 
ΒΟΒΙοΙοΒῦ πὰ νουρτγοιύοῦ 510} 
ΔΟΥ Κ'ομτηοΥΖ, φϑονερόν, ταϊὔ 
δ ΚΕΝ Ηδβερεβοι 16 Αὐτιά θη. 
ΕΠ 5 δ΄, τὸ ΚΙαρ θη Ζὰ 
Ἠδυβθ6 416 Δηρσομῦτίσθη τ ΠῚ 
τὸ (οἴ! ] πο, ἀ16856 ΦΡΌΘΥ, 
416 Οἰ 6211] 6 η θη ἃ. 5. Ψ. εὔμορφοι, 
νογαουθύ; τὴ ουνγαγίοὺ οἵη ΥΥ οσύ, 
(ὰ5 αἀἷθ Οφί! ] θη 815 ΚΙθυ ἤθη 
65. Θυορθυΐθι Τιαμ4θ5. Ῥθζθὶοπμπηοῦ, 
80 εὔμορτοι, Θ΄ πΠ 6 50} ὅπ 6 ῃ Απ- 
6611] Βαθοπα, ἔμμοροι {611} ἴ- 

{ϊρ. ϑήκας, ἀδ5 ἄθη ὈΙδύογθη 88:- 
Κάβτητβ ἀθὺ Θ66116 βὑδυῦ, δῦ 818 (6ΥῪ 
ἘγΚΙδγαηρ τη α6ῃ Τοχὸ ΒΘ ΚΟ ΠΤΩΘΩ, 
γ]θΠθἱομὺ ΒΟΒΠΤΙΘῸ ΑΘΒΟΒ]ὰΒ “γύας. 
ἔχοντας ῬδαΖιοῃύ 510} αὐ κατέχουσι 
Ζαγίϊοκ. ἐχϑρὰ δ᾽ ἔχοντας, 5δγΥ]καδύ1- 
50Π6. ΑΠΚΙαπρ. 16 6 Υ ὉΘϑιῦΖΘ ἢ 
ΥΙηΡ5 ἀτὰ α16 ΜδπΘΥ α16 ΒἸυ- 
γΘη 465 {Π|ῆῤ60Π 6 Πϑ πα θ5; ΦΌΘΥ 
815. 615 [ΘΙ] 1065 ἀθοκύ 65 
βϑίπηβ Βαβιύσζου. Μιὺύ ρ᾽θιομθιη 
ΘΑ Σ Καβυητιβ Πποῖϑδδὺ 65. ϑορύ. 818 γοῃ 
Εΐθοοῖθβ ἀπὰ ῬοΪγμΐοθβ, ὙΘΙΟΠΘ 
τὴ ϑύχοιθθ πὰ ἃ 5 ὑπο θδΠΙ50 86 Ταπα 
ΒΘ 16. β'πα: ἕξουσι δ᾽, ἣν λάβωσιν 
ἐν ταφῇ, χϑόνα. -- [Π0Ὀτῖροπβ θηΐ- 
παϊύθη α1686 Ἄρβθ Κοίμθῃ Ια υ- 
ΒΡΥΆΘΙ τοῦ 421 πη 4201. ΒοΙαθ 
Ατὐέθη ἀδὺ Βορίαυαμρ ψᾶσθῃ ΤΠ ΌΠΘῊ ; 
πη ἀὰ 1656. ΘΙ άθη 5160} 50 Κοίπθβ. 
ψγορ8Β ὙΙΘΔΟΥΒΡΥΘΟ ΒΘ πθη [6 ]]16 0 
ἀαχοι Υ. 480 --- 480 σοίγομηΐ 5ἰμπα, 
Ῥγαπομῦ ἄοὺ ΠΙομύου πϊομῦ Ὀθβοι- 
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δημοχράντου δ᾽ ἀρᾶς τίνει χρέος. 
μένει δ᾽ ἀκοῦσαί τί 
μέριμνα νυκτηρεφξς. 

μου 

- ΄ Α 3 Ξ τῶν πολυκτόνῶν γὰρ οὐκ 445 
ἄσκοποι ϑεοί᾽ κελαι- 

Ἁ ν ᾽ 4 ΄ 

ναὶ δ Ἔρινυες χρὸν ω 
γ 

ν᾿ "» 3 "» , 

τυχηρὸν ὃντ᾽ ἄνευ δίκας 
παλιντυχεῖ τριβᾷ βίου 

ιτιϑεῖσ᾽ ἀμαυρόν ἐν δ᾽ ἀΐ- 450 

στοις τελέϑοντος οὔτις ἀλκα. 

τὸ δ᾽ ὑπερκόπως κλύειν εὖ 
βαρύ βάλλεται γὰρ 
ὅσοις Ζιόϑεν κεραυνό 

» 

οσ- 

6. 

-χρίνω δ᾽ ἄφϑονον Ὄὕλβον᾽ 450 
μήτ᾽ εἴην πτολιπόρϑης, 
μήτ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὑπ᾽ ἄἂλ- 

λὼν βίον κατέδοιμι. 

ΠΟΥ. ΒΟΥΟΥΖΙΠΘΌΘΗη, αἀ85 Ἀθῖα6 
Αὐΐθη ἀοὺ Βοβίαϊζιαπηρ ΠΥ 16 σο 
οἴπϑυα ΤῊ 6116 ἀοὺ (Θ ]]6 πη σο]έθη. 

442. ῬοΥῦ, σθσθὴ ἄθῃ 16 φάτις 
ξὺν κότῳ σουϊοῃίοὺ δῦ, ζϑη] αἴ6 
ΒοΒυ]α, Ὀὔβοῦ ατθ ύγαϊθ, σὑθ]οῃ8 
οἴη γοΙΚϑῆποη πο 510 σιθηῦ. -- 
448. Τὴ Βο]ρΘ ἃοὺ 441 ἔ. διβρο- 
ΒΡΥΟΘΠΘΠΘη 8]]Ρ ΘΙ ΘΙ η6η σθ βουρτ 
ΒΙΟΏ ἀοΥ ΟἿΟΥ πὰ ἄρϑμηι.; Θ᾽ βογρὺ 
5105. 8180 τ|η1 1Π ΘΡΘΩ ον φάτις 
ον Βᾶτρου ἄρον. ἄθῃ δ ϑυϊαβῦ ΟΟΥ 
Τησῖσθη; ἄθπη α16 ΟΟὐου ΠΟΥΘΗ 516 
απ 416 Ῥυϊηγθη σο]]βίγθοκθη α16 
ϑύγαΐθ. Τθᾶζι Κοχητηῦ δ Παθυθυβοῖῦβ 
(452 8), 485 ἀρϑυτηβββισου ἩππΉτη 
ΒΟΟΣ 80 5100ῃ ὈΘαΘΏΚΠΟΗ 18. -- 
44ῦ. πολυκτόνων. ἃπι α16 ΤρΕϊρΘη6 
δῦ ΒΊΟΥ ποῦ χὰ ἀθηῖκθη, ἄθηπ 1686 
ΞοΒυ]α Ἃ65 ἄρδιη. σὰν σδρϑηβίαπα 
(65 γουπουρθῃθηθη ΟΠΟΥΡΘΒΔΠΡΌΒ, 
ΒΟΠΟΘΥΠ ΠῸΣ 8 616 Βνρου, ἄἀθύθῃ 
ΒΙαῦ, δὰ5. πιοῃξρ θη Βουοσρυ πη 6 
σοορίοσύ, απὰὶ Πομ6. βογοιῦ. --- 448. 
τυχηρόν, (οὐ οἹΟΚΉΘΝ ἰϑῦ (415 516- 
ΟΌΥ πη τηβομίρον Ἠθυυβομ Υ), ἄνευ 
δίκας, ταπΐου ν᾽ υϊοίσαηρ 465 Β ΘΟ ἢ- 
ἴθ85, πϑγη]. ἀατοη ἀἃ8 πηρουθομῦ γου- 
σόββθηθ Βανρουθ]αῦ. Αρϑιη. δῦ τη 
σῖορ σοκγῦηῦ πογᾶθῃ, νγ81 αἴθ 
ΘΟ] ἀ65 Ῥατὶβ ἤδομο ππαᾶ ϑύγαϊο 

ΘΥ μϑιβοῃῦΐθ, 4]16ὶπ δὲ μία ἀδ5 Βίγαξ- 
τὺ πῖομῦ ΤΌΘ ΠΘΒΤΊΘη 50116η, ἀ8, 
ΕΓ Βόμποτθ Ρηϊομύθη ἀδαστοη τσοτ- 
Ἰοίχίθ. Π1θ8 Ποὺ βοῆοη ἴῃ ἄθιη 
ΖΘΊΟμθ σοπ θη Αἀ]ογη: Ζθαβ γου- 
Ἰοὺ 1ῃπτὸ ΘΙΘο, 8]16ῖη ΟΣ σγατηῦ ἴῃ πὶ 
ΖΌΡΊΘΙΟΝ, πδοὸ} ἄθπι ΒΌΠτη8 ἀΐθθθθ 
ΠΙΘΡΘ5. Ζὰ βίγθθθη. --- 449. τριβᾷξ 
βίου, νοι ἅδ᾽ ρ]δύζίομθη ϑέγαϊθο. 
ἀσαγοη α16 Εγη θη ἀπρδβϑθηᾶ, Ὁ8- 
μὲ μαῦ τηᾶπ παλιντριβεῖ τύχᾳ βίου 
γϑυτηθηοῦ; Ζῃὰ παλιντριβὴς τρ]. 
πρόστριμωμα 388, παλένορτος 146. 
--- 480. 5186 νϑυπιοῃίθη ἱππ; ΔΌΘΙ, 
ὙΘΠΠ ΘΙ γϑυηϊοηὐοῦ δῦ, ἰδ 65. στηϊῷ 
ΒΘΊΠΘΥ ἔγάπουθπ Μαομῦ 8, ηὐύχο,. 
1πτὴ βθίηθ ἔγίμποτθ Μϑομῦ πιομίβ. 
Π165 ἰϑῦ στηϊῦ ΒΥ ΚΑΒΟΠΙΒΟΠΘΥ ἸτοπΐθΘ 
σοβαρύ, -- τυϑεῖσι 5ὺ. τιϑέασι, 80 
Ὀ6Ὶ αν. διδοῦσι. --- 462. Κρ]. χὰ 
448. - 458. ὄσσοις ἰδὺ γοΥ ΟΥΌΘΗ ; 
τη οὐσχαγίοῦ οἷ ον, ἄδβ α16 
πδομδύθη ϑριύῦζθη Ὀρϑαρθαζοί, [ον - 
μγυέχιιο διυνηυῆιοβ ζμσιύγα ηιογιῖθδ. --- 
451. μήτ᾽ οὖν, πο ἢ ἔν ΘΊ]1 0}. οὖν, 
ΖὰῪ Ἠθυουοθαπρ' οἴπον Βομδαρίαηρ, 
ἀογθῃ Βορυϊαπηρ' ἴῃ Θἰπθῖὰ πϊομῦ 
ΔΌΒΟΘΒΡΓΌΘΠΘμΘη (ἀθάδηϊκθη Ἰϊθρύ. 
ἁλούς οτρϑπσὺ ἄθη Βορυβ' σοι βέον, 
815. ΟὟ ἀδβυϊπᾶθ βίον ἁλόντος οὔθ 
βίον αἰχμάλωτον. 
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ἐπῳδός. 
κὴ Γ τ 3 ἰν ’, 

πυρὸς ὃ ὑπ΄ εὐαγγέλου θα. 

πόλιν διήκει ϑοὰ 4600 
΄ 2 ͵ϑΑνο 

βάξις᾽ εἰ δ᾽ ἐτήτυμος, 
τίς οἶδεν. ἢ τι ϑεῖόον ἐστί πῃ ψύϑος. 

΄ (5: ᾿ Ἢ - , Π , 

«τίς ὧδε παιδνος ἡ φρενῶν κεκομμένος, οβ. 

φλογὸς παραγγέλμασιν 
νέοις πυρωϑέντα καρδίαν, ἔπειτ᾽ 4θὅ 
ἀλλαγᾷ λόγου καμεῖν ; 

γυναικὸς αἰχμᾷ πρέπει ὁ γ΄. 
πρὸ τοῦ φανέντος χάριν ξυναινέσαι. 

πιϑανὸς ἄγαν ὁ ϑῆλυς ὅρος ἐπινέμεται ὁ δ΄. 
ταχύπορος᾽ ἀλλὰ ταχύμορον 410 

.ι- γυναικογήρυτον ὄλλυται κλέος. 

Τάχ᾽ εἰσόμεσθα λαμπάδων φαεσφόρων 
φρυκτωριῶν τὲ καὶ πυρὸς παραλλαγάς, 

4569. Μιὺ Απίϊβίυ. γ΄ ἰδ ἀδβ 2ίθ 
Ῥϊαβαοπ ΔΌσογαπαοῦ πα ἃὈΌρο- 
ΒΘΠ]οββθη. 16 Μιδΐο ὈΠαοὺ αἀἃ8 
Τιοϊά, ἀδ8 ΗθΊθηδ πιοηῦ παν ἄθρθυ (885 
Αὐ]άθημαιβ, βομάοπ ΠΟΥ σϑηΖ 
ΟΥθομθηαηα σοῦταοῦῦ μαύ. [61 
Απΐδηρ, ἢ ΑἸΒΟΠ 55 δῃ ῬΑΥΊΒ, 
πη ἀΟΥ 'Ο,] 55, τὰ ΑἸΒΟΠΪτι88 8 
Ἄρδτη., Ὀθϑύθῃθῃ 815 ΘΙ ΠΏ Πα ΘΥ σ8Ζ 
ἘΠ] ΟΠ Θη. οὐμΊβοῃθη δσθη, 50 8.55 
ΒΟ ΔΌΘΙ ΠΙΘΥ, ὙὙ16 1π 1. ὐδβιση 0, 
᾿Απηΐαηρ ἀπα ΘΟΠ]τι55 τοῖῦ ἀ6Υ στοββϑύθῃ 
ΘΥτωταθίτθ Θηὔβρυθομθη. ὑπ (88 
ΟΒοΥ θα οἴη γο]]κοιησηθη ΔΌσθυ η- 
αούθα ἀϑηζοθ ὈΠαοῦ. ΘΊθβθυα 2ίθῃ 
Θἰαβίσηοθ Γὰ σὰ ΟΠη6 οἰσθηῦ- 
Ππομθη Ζυβδιητη θη τρ' τη]ῦ 1Π πη, 6116 
Θροαϊβομθ ϑίσορμθ διηζιροῦιρυ, 1π- 
ἄθὰ ἀογ ΥΘΙΡΘυ) 06] (ὁλολυγμός), 
(6ὺ Ρῥ]θύζοη δηΐου ἀθὺ ὅοθηθ οὺ- 
Β0Π 8} ὑπ ἄθββθη ΚΙγύ. δ18 Εγ- 
δ θηπηρ ὑπαῦ, ἘΠ Ζ6]η 6. ἃπ8 α61Ὶ 
ΟἸἼοτο γρυδη]αθϑῦὺ δπρη νοι] ἃ η 
ἄθγ ὙΥΔμυμοὶΐ ἄθυ. Καπᾶθ διιβΖα- 
ΒΡΥΘΟΠΘη. 1656 Ζνοι61, δηΐαηρ5 
στο ἀ16 80 οηὐβομίθθηθ Μημοι- 

ἌΞΒΟΗ. Ααλμ. 3. Αυῇ. 

ΕἸ 

Ἰπὰηρ Ἃ6Υ ΚΙγύ. απα ἄθῃ οθἰρθπθπ 
ὙνυμΒΟΙ, 65 τηῦρρο 80 8561η, πηΐθυ- 
ἀγοκυ (ἀδμου ν. 84 .), ὑγϑῦθῃ 7οὑσῦ. 
πϑ0 ἢ γα σΌΥοΥ [6 Ὀου]θριηρ' ΠΘΥΎΟΥ 
ἀπ ἀἸθηθη ΖΙΡΊΘΙΟΙ 415 Μούγισπιηρ, 
[ν 416 Απἰταπῖν 465 Ἡθτγοὶαβ. 16 
ΑΘυΒΒΘΥ ρθη. ΟΟΥ ΘΙ ΏΖθΊηθη (Βο- 
τϑαΐθῃ βἰπα ἀστομ ὁ α΄. --- ὁ δ΄. 4η- 
σοαραξοῦ, νοῦ 472 80 βρυϊομὺ ΟοΥ 
ΟΠΒοΥ του. --- 460. νέοις, α16 Καπάᾶθ 
δῦ πθὰ ὑπα δυΐ οἷπθ πρὰρθ 6188 
ἀρουρυδοηῦ. πυρωϑέντα ἀστοι φλο- 
γός νουϑη]αββῦ. 

412. Του Ομουβίησου θυ ποκῦ ἀθη 
ἄστρο ἄθη ϑοιθθπθιηρδηρ {1π|8, ἃ. 1. 
χοῦ (6Υ ϑεῖΐύθ ἀθὺ ΕὙθιμαθ Πουϑη- 
Κοιπτηθπᾶθῃ Ἡρθγοϊά. 16 Ἡδυΐαηρ' 
λαμπάδων, φρυκτωριῶν, πυρός (τῖΐ 
Βοζίθμπηρ δα α16 σου ΚΙγύ. ρϑ- 
Ῥυωπομίθη Αὐβασίοκθ) τοῦ 6116 η- 
ἅογ ψουσπηᾶργυπηρσ πα ΤΠηρΊ δ 01ρ- 
Κοὶῦ Ὅ6Ὶ 580 πϑαρθιῃ Βοίθηϊαϊ, ὩΌΘΣ 
δι. πΙοηῦ ΟΠη6 οἰπῖροι ὥροίὺ (γρ]. 
419), ἀδοΥ ΔΡΘΥ ἢ] ἴῃ ἄθ ΜΙ|8β8- 
ὑγτθσθη 561η6 ()π6116 παῦ, 485 αἱΐθ 
Τιραΐθ σοσθη 7646 ΝΘαΘυαηρ φὰ Πα ΘΠ. 

δ᾽ 
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-“,,.9 Θ᾽ 3 - “9 9 5 }9 , εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεῖς. εἴτ᾽ ὀνειράτων δίκην 
ἐλθὸν φῶς ἐφήλωσεν φφϑένας. 

κήρυκ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς τόνδ᾽ ὁρῶ κατάσκιον 
᾽ » ᾿ 3. Ψ ’ κλάδοις ἑλαίας᾽ μαρτυρεῖ δέ μοι κάσις 

πηλοῦ ξύνουρος διψία κόνις τάδε, 
ὡς οὔτ᾽ ἄναυδος οὔτε σοι δαίων φλόγα 
ὕλης ὀρείας σημανεῖ καπνῷ πυρός. 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ χαίρειν μᾶλλον ἐκβάξει λέγων᾽ 
τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ᾽ ἀποστέργω λόγον᾿ 
εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖσι προσϑήκη πέλοι. 
[χὰ  ς9 ἤ - 3 

οστις ταδ᾽ ἄλλως τῇδ 
αὐτὸς φρενῶν καρποῖτο τὴν ἁμαρτίαν. 

, ἤ ς.3 

τερπνον τὸδ 

ΚΗΡΥΞΙ. 

ἰὼ πατρῷον οὖδας ᾿Δργείας χϑονός, 
Ψ “ «.2 2 , ᾿ δεκάτου δὲ φέγγει τῷδ᾽ ἀφικόμην ἔτους. 

" δ Ὁ , πὸ ἐᾷ 
πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων μιᾶς τυχῶν. 

οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ 

γῆρροη. --- 476. 1)85 Αβυμάθίοῃ γγῖ6 
ΟΥΟΥ ὍΘὶ ϑάνζθη, σθ]οηθ ἄθηῃ σνου- 
ΒοΥρθμθμ θη ΒαΐΖ Ὀορτἄπαθῃ. -- 
τόνδε σὰ 2346. -- 411. κλάδοις ἐλαίας, 
(δΥϑιβ ουβιθηῦ θυ, ἀδ88 ΟΘΥ ΑΠΚοτι. 
Ἰπ8η46 δἷη Ηδτο]ᾶ 1δὺ; ἀπ᾽ ἀκτῆς, 
5 ἀοΥ ΒΙ Ομ απο νοι Θϑύθαθ 
Πμ6τ. 

418. Τ)ὴ6υ αι Ὁ ζοισὺ δ, 4888 δύ 
Βοίθ οἷἱδ, ἀπ οἷπθ Μοϊάπηρ Ζὰ 
ἴπυπ, ἀ855 ΟΥ̓ 8180 61 γϑυια ἸΘῪ 
Βοΐθ, πιοηῦ οἷη6 ΒΟ] Π6. πὰρ Εθαρυ- 
γῬοβὺ 1βύ. -- 479. ἀτοι οὔτε-- οὔτε 
γα ἀηρθηϑιι ΚΟΟΥαΙΗΙσύ, τγὰ8 580- 
οΥαϊηϊγὺ ἰδὺ. --- σον ἀδύγ. οὐμίοαβ. 
-- 481. ἐκβάξει λέγων, ἀπτ οι Ἐ 6- 
α6ῃ γσογυκάπᾶθη, ἄθιι ἄναυδος 
σημανεῖ καπνῷ οπύρορθηροδβούσῇ. -- 
482. 6γΥ βομϑαῦ βίο ἄθιη ἢ τὸ χαίρειν 
ΘΒ μομα ἀῶ8 δνουῦ ἀθ5 ἴ[ἴ]π- 
σ᾽ οκβ ΔαβΖΒΡρυ θη, Ὀσιομῦ 8150 
Ἃ16 Πθρᾶθ ἃ. -- 488 χὰ 246. -“-- 
484. ρθη 465 διῆδ!]θπά θυ Αβγη- 
ἀούομβ σϑυτηαύμθῦ τηϑη τηἱῦ Βθομῦ: 
τάδ᾽ ὅστις ἄλλως οἷο. Τδηη ᾿ἰδὺ ἀατ ἢ 
αἴθ. ϑέθαπρ 465. δα ἀδ8 σνόυπου- 
σΘΠΘΠ66 510} ΘΖ ΘΠ μα θ ῬΥΟΏΟΙΠΘΙΒ 
τάδε ἄδλθ ᾿Αβυπάθίουῃ ΘΌΘη80 δθ- 
γϑομέξογε σύ 6 ὅθ8, ὅ96 ἃ. ὃ. 

470 

480 

ἐπεύχεται πόλει, 
480 

ἐν ᾿Ζργεία χϑονὶ 

488. ογ΄ 5β]ρβδῦύ τηῦσο αἱἷἱθ 
Εσαομῦ 5616 Υ Ὀῦβθῃ Οδβῖηῃ- 
Ππαηρ ΘΥμαΐθῃ ἃ. ἢ. ἀὰ8 ἀ6Υ 
δίδαῦθ ὑπὰ ἄθὰ Αρδτπι. δηρθ- 
τ ἀπβομίο ὈυρΙοΚ τππῦσο δὰξ, 
βοίῃ Ἠδαρὺ συγ οκἔθ!] θη. Ἐΐπθ 
Απβριθίαπρ δαΐ ΚΊγύ. δῦ ΒΙθυ πῖομπξ 
Ζὰ 5ΌΘΠΘΗ, ἀθηῃ α1686 ο᾽δαρίθ δπ 
θη Ξϊορ ἀθα σο]]06 δθοἢ ἄδῃς 
Οπον ἄδνου ἄρθυζθασθα. ὅυΐθ ἃ. 
ΒοΒ]θομίθ Βᾶτρου ππξουβομοιοὺ ἄρσις 
ΟἸΟΥ ἀπο 784. 

486. Το Κατηγηθσῦ πτὰ 416 ἀπΒΒο 6 
ὙΥΔΒβομ ΠΟ μ Κοὶῦ ᾿ἅϑϑὺ ΑΘΒΟθ 8 
ἄαΒ Ηθοὺ βοΐουῦ πο ον ΜοΙαση 
ἀυχτο αἴ6 Βϑαθυροϑῦ ἢ ΘΙ ΚΘΉΥΘΗ, 
Αὐοῃ ἀδ5 ᾿ὐδβίσαοη, ὙγΘ] ΟΠ 68, πϑ80. 
ὌΠΒΘΥΘΥ Αγ Ζὰ τϑάθῃ, Ζοὶ Ακίθ 
ἐγθηπῦ, ου]θϊ μου 65. Βῖθυ ἄρτι Ζα- 
ΒΌΤΘΥ πἰομί, 510}: οἴπθ σϑύϑισηθ Ζοιδ 
γουῆοββθη χὰ ἄθηκθη. Πρηπ 
Ἐπ 46 ἀ16565 δῥαβίσπουι (459, )ου τ ἃ ἢ 
ἄρον ΟΠου, ἄδβδ8 α16 Νομσιομῦ τνὸ 
ΔοΥ Βϑαθγροϑὺ ΠῸΠΙΠΘΕΥ ΘΌΘΙ ΒΟΠΠΘΙ 
α16 δίααί ἀυτομαγιηρὺ, τπγὰβ πα 
ΠΟ Κα πὸ} ᾿ΠΥῸῚ Απ 
βὐαύυπηάθη τητδβϑίθ. --- 487. 
γ9]. 40. 

τῷδ 



ϑανῶν μεϑέξειν φιλτάτου τάφου μέρος. 
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400 

νῦν χαῖρε μὲν χϑών, χαῖρε δ᾽ ἡλίου φάος, 
ὕπατός τε χώρας Ζεύς, ὁ Πύϑιός τ᾽ ἄναξ. 
τόξοις ἰάπτων μηκέτ᾽ εἰς ἡμᾶς βέλη 
ἅλις παρὰ Σκάμανδρον ἦσϑ᾽ ἀνάφσιος᾽ 
νῦν δ᾽ αὐτε σωτὴρ ἴσϑι καὶ παιώνιος. 400 

ἄναξ Ἄπολλον. τούς τ᾽ ἀγωνίους ϑεοὺς 
, - 3 

πάντας προσαυδῶ, τὸν τ ἐμὸν τιμάορον 
Ἑρμῆν. φίλον κήρυκα, κηρύκων σέβας, 
ἥρως τε τοὺς πέμψαντας. εὐμενεῖς πάλιν 
στρατὸν δέχεσθαι τὸν λελειμμένον δορός. 500 

ἰὼ μέλαϑρα βασιλέων, φίλαι στέγαι, 
σεμνοί τε ϑᾶκοι. δαίμονές τ᾽ ἀντήλιοι, 
[εἴ που πάλαι, φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασιν] 
δέξασϑε κόσμῳ βασιλέα πολλῷ χρόνῳ. 
ἥκει γὰρ ὑμῖν φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων 508 
καὶ τοῖσδ᾽ ἅπασι κοινὸν ᾿Δἡγαμέμνων. ἄναξ. 
ἀλλ᾽ εὖ νιν ἀσπάσασϑε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει. 

Τροίαν κατασκάψαντα τοῦ δικηφόρου 
Διὸς μακέλλῃ, τῇ κατείργασται πέδον" 

βωμοὶ δ᾽ ἄιστοι καὶ ϑεῶν ἱδρύματα. 

491. ἡλίου, ἅοΥ Ηδτοὶὰ ὍὉε- 
συβθῦ ἄθῃ Ποιτηδ ὁ Πθη ΒΟάΘη, 
(α8 Βοῃηθη]οῦῦ ἀπ 6Ἃ16 Οὐίξοτ; 
σοῦ ἄδη Ἰοὐχίουθη βίαπαθη 616 ϑω- 
ὕπθη ἁΐ ἄθτη Ῥυοβθηλατ, νἹθ]] 61οὐ 
ΔΈΟΙ αἴθ 465 Ἥλιος, 4 Η6]1105, ΖΘ 
πα ΑΡΟ]]Ο σὰ ἀθπη βἰφα βομιγτηθι- 
ἄθῃ δύξογη ἴπ Αὐρὸβ σεμῦτίθη. -- 
493. τρῖ. Ἠοτη. Π. 1. 48 ---ὅ8. -- 
497. πάντας, τόν τε, 4116 πἀπᾶ δτ- 
απέον θοβοπᾶθυθ..- 499. ἥρως, 
α16 Ἡρύοθη ἤσθῃξθ τηϑη γῸὺ ἃἰθιὴ 
Καταρίθ ὑτὴ 51θρ᾽ ἃ, ορἕοσίθ Ἰππθη 
3ΟρἜ, 7 ἴπ ΑΥΡῸΒ βσομόνθῃ 818 Ζὰ 
θη χϑόνιοι ϑεοί; ΔΌΘΥ δῦ}. ἀ186 
ΕἸΠΤΟΝ ΠΟ βομἀξζθη 516, ΟΔΠΘΥ ἴη 
θη ΘΌΡΡΙΙοΘΒ ἀ16 Ῥαμποίάθη Ὀδὶ 
Ὦγου Απκυη 1ῃ ΑΥροβ α16 Ἠθυοθη 
ατη. Αὐΐπθῆτηθ ἀπῆθμῃρηῃ, --- 501. ΟΥ̓ 
Εθυοϊα μού ὈΙΒΠΘΥ 416 τὶ ογαθυ- 
συαπμᾶθ 4685 ῬΥΟΒΙ ΘΠΙΟη5. δαξσοϑἕθ]]- 
85 (ἀὐὐου ον Ῥορυβθῦ, Ἰθὑσὺ 
ποπαρθὺ οὺ 510ῃ Ζὰν ϑϑιύθ ἤ8 0} ἄθτ 
ϑαϊαϑὺ τοῦ ἄθυη ΤΉγοη πη ἄθη νοῦ 
ἴοτα Ῥαϊαβίθ Ὀθβη]Π]ομθη ϑέαξαθη. 

Ν 

910 

ΒΥ παπίουβομοιάθῦ 4 ΟἸδβθθ. σοη 
Αοὐϊμοιίθη, ψῖθ ὅ165 1ῃ αθυβθΊθ θη 
Ὕ 6186 ἀθν ὅπου 90-- 92 σούμδῃ παίίο, 
α16 ἀστύνομοι ὕπατοι, α16 ἀγώνιον 
οὔοΥ ἀγοραῖοι, 416 ἀστύνομοι χϑόνιοι 
(ἥρωες), 416 ἀντήλιοι οὔθτ ϑυραῖοι. 
- ὅ04. κόσμῳ νὶ0 κατὰ “κόσμον, 
πο Θοράμτ. -- ὅθ. ὑμῖν, ποι 
ΠΥ ἄθη Ηδαβθ, βοπαάθυη ἃ θη 
δαίμονες ἀντήλιοι, Ὑ611 ἀἴθθθ Μ|6 
16 τότηίβομθη Ρδπαξθῃ 8ῃ ΟΙἄΟΙΚ 
τἀπα ΤΠΠρΡΊοΚ 465 Ηδαβοβ ΤΠ61] πΠ6Π- 
τη6η. -- ὕοτ. ΤηῪ Ἡρθυοϊα σψοπαθῦ 
ΒΙ0ῃ. πὰῃ δῃ ἤθη ΟἼΟΥ, 4180 8δῃὶ α16 
Βὔγρου, ψὶ6 ἋἼΘΒΘΥ Ῥοθοτραηρ Ρε- 
γοὶΐβ ὅ06 ἀἄπτοι καὶ τοῖσδ᾽ ἅπασι 
γουθοχοιίοῦ ἰϑύ. ἀλλά, σῖθ πϑαῆρ, 
ΠΥ, ὑτὰ οἷπθ Αὐῇοτγαάθγαηρ π80}- 
αὐ ΠΟ. σὰ ῬΘρΊππρη. --- ὅ09. Π6Γ 
Βοάθῃ ἰβὺ τοῦ ἄθυ Ἡδοκθ 4685 τοι- 
ἰθηάθη Ζθαβ ποὺ Ὀθουθοιύθῦ, 5οη- 
ἄογη σογυθρθοιῦοῦ (κατ είργασται). 
- ὅ10. 455 α16 ΑἸύᾶγθ ἀπ Τρια- 
ΡῈ] αἀον Οδύϊου σουβύσσῦ σψυχάθηῃ, 
γγ] ὈΘΒΟΠΟῖΘΥΒ ΠΟΥ ΠΟΌΘη, τηῖϊὖ 
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καὶ σπέρμα πάσης ἐξαπόλλυται χϑονός. 
τοιόνδε Τροίᾳ περιβαλὼν ξευκτήριον 
2 3 ’ , ᾽ ᾿ 3 κ 

ἄναξ ᾿Δτρείδης πρέσβυς εὐδαίμων ἀνὴρ 
ἥκει, τίεσϑαι δ᾽ ἀξιώτατος βροτῶν 
τῶν νῦν᾽ Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις 515 
ἐξεύχεται τὸ δρᾶμα τοῦ πάϑους πλέον. 
3 " Ἁ 

ὀφλῶν γὰρ 

τοῦ ῥυσίου 
ἁρπαγῆς τε καὶ κλοπῆς δίκην 
ϑ᾽ ἥμαρτε καὶ πανώλεϑρον 

αὐτόχϑονον πατρῷον ἔϑρισεν δόμον. 
διπλὰ δ᾽ ἔτισαν Πριαμίδαι ϑάμαρτια. 520 

ΧΟΡΟΣ. 

κήρυξ ᾿Αχαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ. 

ΚΗΡΥΞΞ:. 

χαίρω γε᾽ τεϑνάναι δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀντερῶ ϑεοῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔρως πατρῷας τῆσδε γῆς σ᾽ ἐγύμνασεν ; 

ΚΗΡΥ. 

ὥστ᾽ ἐκδακρύειν γ᾽ ὕμμασιν χαρᾶς ὕπο. 

ΧΟΡΟΣ. 

τερπνῆς ἄρ᾽ ἴστε τῆσδ᾽ ἐπήβολοι νόσου. δῦ 

ΒοζΖαρ ααΐ 828---80; α16 ΕῸΙΡ ΟἸΘΒΘΥ 
ἀσέβεια ΤᾺΣ Δ6Υ βρξου ρϑβοβι] ἀθυίθ 
ϑοοβδύαστη. -- - 512. Τοῦ Ιου 
Βρυιηρὶ ἸτΠ) 1ῃ οἴη δηάογο Βα 
ἄρον. ξευκτήριον Μ16 128 στόμιον. 
- ὅ18. πρέσβυς 114. 198. -- 518. 
οὔτε Πάρις οὔτε σ. π. ὃ0 ϑορΡΆῇ. 
ῬὨΙΠοοῦ. 771: ἑκόντα μηδ᾽ ἄκοντα. 
--- 517. γνρ]. ἤοτηῃ. Π 18. 626. στο 
Μϑημθῖαθθ σὺὰ ἄθη ΤΎΊΟΘΙ βαρὺ: 
οἵ μευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτή- 
ματα πολλὰ Μὰψ οἴχεσϑ'᾽ ἀνάγοντες, 
ἐπεὶ φιλέεσϑε παρ᾽ αὐτῇ. --- 518. 
Ζιι 8380. -- 20. ἔτισαν τὰ ἁμάρτια 
ὩΙΟμὺ σῶπ σθηδα δύ. ἔτισαν ποινὴν 
τῶν ἁμαρτημάτων. δον διπλᾶ νῖδ 
διπλῇ, ἴᾷγτο ΒΘΏ]ον Ὀὔββδίθη 516 ἃ]5 
ἀορρϑιῦθ, αἷδο ἀορροὶύ. Ὅροι 
Ηογοϊὰ ἰαθϑῦ ἃ(8Β ουμουρθμθμαθ 
ΘΌΒΟΒ] ΘΒ μα σα βαγηση θη, υρ]. Ζι 88. 

521. τῶν ἀπὸ στρατοῦ ργῶϑρπαηῦ 
ΖΒΆΤΩΤΠΘΏΡΌΖΟΡΘΙ 8118 τῶν ἐν στρα- 
τῷ αὐτὰ κήρυξ ἀπὸ στρατοῦ. --- 522. 

γε τηἷῦ Βοζιθηπηρ δα ἀα5 χαῖρε (68 
μοῦ, ψΟῺ] ἔγθιαβθ ἴθ τὰ 08. 
τεϑναάναι, ὍὝΟΥ Οἷη ὨΘΙΒϑουβθμηὔθ8 
στ ουγϑιομῦ, ΕΔΗ] 510. 50 Ὀϑέτιθ- 
αϊρσύ, ἀδ85. οὺ νγϑῖύθσθ Απβρυίίομθ ἃἢ 
ἀῶ5 ΤΘΌθη ποῦ τηϑομῦ ππᾶ Ζὰ 
βίθυθθη Ῥογοὶν ἰδὺ, νρὶ. 588, 1682 
απᾷ. 68. Ηοτῃ. Οα. 7. 394. ἰδόψ- 
τὰ μὲ καὶ λίποι αἰὼν Κτῆσιν ἐμὴν 
δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶ- 
μα. --- ὅ28. ΤΥ Οἤου Ὀθχιθμῦ ἀ88, 
γγὰ8 ἄθν Ἠθυοϊᾷ σγορ 5160} Βοϑαβί 
Βαΐζθ, δῇ ἀὰ5 σᾶῃχθ Ἡθϑῦ: 8Ὸ 
νιϑδοῦ, ἀφ 585 ἀ1685685 Ποια, νοὰ 
ἄθιη ἴῃγ Ὀδἔθ!]]θη ποτ, 61π 
Β5865 ψῶγ. -- ΠΟ 5Ὸ 87 88 
ΘΙ 5ἴββθϑβϑ - Ὑ6Ὶ] ἴδῚ σοι 
ἂρνυ Ξϑῃπδαοηῦ ἤ8ὸ8Β ἄθμθδα, 
ἅτ θα ἢ ψιρᾶρι ἸΙΘύθῃ, 58- 
ὑγοῦἔθη πψατνῦ, ἃ. 1., τγ6 1} α16, 
ἄθπθη 1πν ΟΝ βϑμηὐθὺ, 516} πΔΟΝ 
ἘπΟἢ βομμΐθα. θ 6 μου βριθὺ δαΐ 
16 Ῥοϊκαυπΐθ Τμαύβδο 8 σοὶ , 8, ἄβ86η. 

ἡϑνλξνν ν ἢ 



ἈΑΘΟΆΑΜΕΜΝΟΝ. ΟΥ̓ 

ΚΗΡΥΎΞΞ:. 

πῶς δή; διδαχϑεὶς τοῦδε δεσπόσω λόγου. 

ΧΟΡΟΣ. 

τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένοι. 

ΚΗΡΥΞΕΞ. 

ποϑεῖν ποθοῦντα τήνδε γῆν στρατὸν λέγεις. 

ΧΟΡΟΣ. 
ς ΄ ᾽ 3 “αὶ 3 , ᾽ 3 , 

ὡς πολλ ἀἁμαυρᾶς ἕκ φρενὸς ψ αναστὲένειν. 

ΚΗΡΥΞ. 

πόϑεν τὸ δύσφρον τοῦτ᾽ ἐπὴν στύγος φρενῶν ; 880 

ΧΟΡΟΣ. 

πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης ἔχω. 

ΚΗΡΥΎΥΞ. 

καὶ πῶς; ἀπόντων κοιράνων ἔτρεις τινὰ ἐς: 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς νῦν. τὸ σὸν δὴ. καὶ ϑανεῖν πολλὴ χάρις. 

ΚΗΡΥΞ. 

εὖ γὰρ πέπρακται. τἄλλα δ᾽ ἐν πολλῷ χρόνῳ 
τὰ μέν τις ἂν λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν. δῦ 
τὰ δ᾽ αὖτε κἀπίμομφα. τίς δὲ πλὴν ϑεῶν 
ἅπαντ᾽ ἀπήμων τὸν δι᾿ αἰῶνος χρόνον; 
μόχϑους γὰρ εἰ λέγοιμι καὶ δυσαυλίας. 

ΘΕ σορθηβθι σοὺ [1606 ἀπα ΚΘ Βη- 
βού. (τὰ ἀοροηβαῦς Ζὰν [1606 ΟΠ πΘ 
ΘΘρΘῃ]1606) 8. --- δ29. ὡς ὮΙΘΥ 
ἀπ 588 σῖρ ὥστε. Υρ]. 848 -- 
531, 50 μαύϊψε ἀθὺ ΟἼΟΥ δο ἢ ὈΙΒΗΘΥ 
δοΐ ἀϊθ ὙΘΥΒΑΙ ηΐδβα ἴπα Ηδαβθ 468 
Αρδχη. τοῦ Κοίποθι γουίθ ἃπρθ- 
βρῖοιΌ; α16 ΕὙθυᾶθ 468 ΝΥ ἸΘαθυβθΠΘ8 
ϑαθ]οοκῦ ἰἤτη 16π6 Αθυββθυπηρ. --- 
582. καὶ πῶς; γοΥσντπάθυ ψ1|16 
1218. -- ἀπόντων κοιρ., 4 ἀδΥ 
Κοπῖρ' ᾿ῃπ πιομῦ βομσθη Κοππηίο. --- 
ὅ88. ὡς νῦν, 18, 50 ἀ8Δι 5510} ΤῸ ἢ 
ἡρύχῦ, γο ἀον Κῦπὶρ συγὔοκ- 
Κοασύ, ΘΡ Θη ΒοΡοριοκυ 16, 
τὶ ἄἀὰ, 415 ἀπ ἀδθη νδὐου]ἕῃ- 
αἰβοδοι Βοᾶάθη Ὀρούγαύβέ, ἀπὰ 
16 ἀα, 50 ΘΟ} 10ἢ ἄθπ ΤοαΘ 

ἔγθυαὶρ οηὐρορ θη Β6 6; 850 ῃτῦ 
ἃἃ5 παθ ἀἸΘΒΘΥ ΘΌΠΟΒΟτα Β16 ψῖ6- 
ἃον συτα Απΐθπρ χαγίοκ, τὸ σὸν δή, 
ψὶθ αὰ νουμῖη βορῦθϑὺ, τὴ ἀ61π 
γγοντῦ ζΖὰ φσοργδαομθη. καὶ 
ϑανεῖν, χὶΘ Ὅ61 Ηοπι. {σι 522) καὶ 
λέποι αἰών. 

84. ἀοΥ Ηδτο]ὰ ᾿ἰϑῦ σὰ 5607 γ0} 
ἅδον Ευθαᾶθ οὐρυ θη, 815 885. ΟΥ̓ 
απ ἀ16 Απρϑὶθσοπημοιῦ 408. ΟΠΟΥΘΒ 
ΠΗΠΘΥ Θἰπρθηθη 801106, ν]ΘΙ πη Θ ἢν 
τπδμπὺ ἵπῃ ἀδ5 τὸ σόν, νομ 5108 
ἀπ ἄθη Ἤθοιθ. ΖῈ τϑᾶθῃ: ἴθ 
Βῶρ6. ἃπομ Οταπμᾶ τοῖο Ζὰ 
ἔγϑθυαθη, ἄθηη βομῦπ Ιϑῦ 65γ0Ὸ0}}- 
Ὀγδομύ, βομπῦπ ᾿ἰϑὺ ἀρὺ ΕΒ υοϊρ. 
τἄλλα, ἃ ὈτΊρ 65. -- ὅ98. εἰ λέγοιμι, 
Οἤπθ Νεαοιμβαῦχζ, ψ60 10 δι ἢ Ἰτὴ 
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σπαρνὰς παρήξεις καὶ κακοστρώτους --᾿ τί δ᾽ οὐ 9 θη 0 
στένοντες, οὐ λαχόντες ἤματος μέρος; 940 

τὰ δ᾽ αὖτε χέρσῳ καὶ προσῆν πλέον στύγος᾽ 
εὐναὶ γὰρ ἦσαν δαΐων πρὸς τείχεσιν᾽ 
ἐξ οὐρανοῦ γὰρ κἀπὸ γῆς λειμωνίας 
δρόσοι κατεψάκαζον, ἔμπεδον σίνος 
ἐσθημάτων. τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. 

εἰ λέγοι τις οἰωνοκτόνον, χειμῶνα δ᾽ 
5410 

οἷον παρεῖχ᾽ “ἄφερτον Ἰδαία χιών, 
ἢ ϑαάλπος, ξύτε πόντος ἐν μεσημβφιναῖς 

κοίταις ἀκύμων νηνέμοις εὕὔδοι πεσών᾽ 
τί ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; παροίχεται πόνος" 850 

παροίχεται δέ. τοῖσι μὲν τεϑνηκόσιν 
τὸ μήποτ᾽ αὖϑις μηδ᾽ ἀναστένειν μέλειν᾽ 
τί τοὺς ἀναλωϑέντας ἐν ψήφῳ λέγειν, 
τὸν ζῶντα δ᾽ ἄλγους χρὴ τυχεῖν παλιγκότου; 
καὶ πολλὰ χαίρειν συμφοραῖς καταξιῶώ. δῦ 
ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖσιν ᾿Δργείων στρατοῦ 

Τοαΐβομθῃ 61 υρούῃθυβομθη ϑ  Ζθη 
ἅον Νδαοῃβαῦζ ὈΙβυ ΘΙ θη ΒΡ ΘΙ ΒΒΘῚ 
ΜΙγτα; Ὑρ]. ὕά46. Τὴᾶ585 685. 5106: ὨΪΘΥ 
τη (16 ΤιοΙάθη ἀθν 6 οἴ τ ῦ μδη- 
ἀο10ὺ (Οοροηβαὺς 541 }.), 1τϑῦὺ πιομιῦ 
σοηϊροπα ΠΟΥΟΥΡΌΠΟΡΘΗ. ὙΡ]. ἴτὴ 
ΟἸοββαυ. -- ὅ40. ΟὕΤΟΙΙ [ἄγ ἀδ8 
οἴἴθηραν νουαουθίθ οὐ λαχόντες Θἷπ6 
5Ισμοσυο Εσηθηδδύϊουι ὩΟΟἢ πϊοῃῦ σο- 
ξαπᾶθηῃ δύ, ἰϑὺ ΟΛΟΥ ὥἴηη. ἋἸ6565 
ϑοῦχοθ 5Ιοπου: ΘΙ μη. Τ 61] 
465 Τῶροβ ΒΘ ΜΠ ἀῶ ΟἸΠΘ 
ϑΘυῦΖοη γοΥθγθ οι ! (μϑ1η]. Κοι- 
π6η). - 641. τὰ δ᾽ αὖτε χέρσῳ, 
Ὑ ἃ 5 ἈΠ ΒΘΥΘΙ ῶρ 6 δα ἀθ τὴ ΓΟ βύθη 
Τῶπᾶθ θούν δ; θη νΟΥΉΘΥ ΜᾺ7 
γοη ον Βδσὺ πο ΤΊο]α ἀ16 Η 66. 
καί σὰ πλέον. --- ὅ42. δαΐων, τῦτν 
ἀ16886 Εόυτη, πϊομὺ δηΐων νγιγα γ 0} 
θὰ ΤΥΔρΡΊΚογυ ροὈγδιοηύ. --- 48. 
γάρ, Ἰπᾶθτῃ ὅθ. νουμουρ. ὙΘΥΒ ῬΆγΘι- 
ὑποίβομ. οἰηροΐασυ τοῦ. 16 Πρᾶθ 
465 ΗθυοἹ 5 1ϑῦ ἀρουμααρὺ ἴῃ [Π616- 
ΥΘΙη Οθβρυδομβίου σομαϊΐθη, ἀΠΘΥ 
598. εἶ λέγοιμι ΟΠ Νομβα, ΘΌθῃ- 
850 846 εἰ λέγοι τις. --- ὅ44. δρόσοι 
κατεψάκαξον. Ῥαβδὺ Θἰροηῖ!. ὨΛ] ΖᾺ 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ, υἱοῦ Ζὰ ἀπὸ γῆς 
λειμ. Ὅεδβ Μαβκι]. τυϑέντες τοϊρού, 

ἄδ88. δρόσοι γεγταουῦ ππᾷ 416 Ο]Ο556 
Θἴηθ5. δαθδίθηὐινβ Τηδ80. Θ61. ἰδ. -- 
ῦ48. ἐν μεσ., 65 ἰδὺ α16 ἴῃ ον Μι- 
ὑαρβζοιῦ οἰπἐγοξοπᾶθ ὙΠ α561116 56- 
τηθιηὖ, γἡγὸ (88 ΜΙΘΘΥ Θ᾽ Υ ἸΒΒΘΥΤΆΔΒΒΘΠ. 
βϑίηθ ιθδύδ ἨΔ]. 

501. τοῖσι μὲν τεϑνηκόσιν, ἃθΥ 
Οορσθηβαῦζ, 8ΌΘΥ πηΐου Αὐἶΐσαθο 
(ἴον ὈΘΡΌΠΠΘηΘΗ Οοπδύγτιοοη στῸΝ 
παροίχεται δέ Ἰοβρο]οθῦ, ἔο]σὲ 556. 
Υ. 58 --- ὅδὅ. 5:πα Ῥάγθηἐ οὐῖϑοῖι 
ΘΙΏΡΘΒΟΠΟΡΘΗ. - ὅδ. τὸ μήποτ᾽ - 
μέλειν, ΘῈ] Κύβιῆητϊν, μή Ὅ16ο- 
ΒΔ ΒΌΒΟΙ, γγ61] παροέχεσϑοαι Θοἴπθπ πθ- 
θαύνθι Βορυίθ Θηὐμδ 1. -- ΘΓ βαρὺ 
πο αὺ Ὅ]ο5 τὸ μήποτ᾽ αὐϑεις ἄνα-, 
στένειν, βοπᾶθυη μηδὲ μέλειν ἄἀνα- 
στένειν, 65 Το 516 ΘΌΘΝ πἰομῦ 
δ ΖῸ βϑαΐσθη, α16 Τοαΐθη ΒΔ ΌΘα 
ἀουπααρὺ ἀα5 ΘΟΕ] ἐὰν Τιριᾶθη, 
ψου]οσθη. --- δ6ὅ8. αἴθβον ἀθάβηκθ. 
Ἰομηῦ 510} παῦαγρθυξϑθ δὴ αἷθ ᾿υ-, 
σΥΠμπηρ' ἄον Τοαΐθῃ ἃπ. -- - ὅδὅ. 
ὙΠ Οχέθη. ὑὴ8 ὑτὰ ϊ6 Τοάΐοη, 
πἰομέ Ῥοίνρθοπ; τυἱϑίπιθην ΒαΙξθ 
100 65 1ν γυϑομύ, 8858 ΜΠ ὉΠ 
ἄρθρου ἀδ5 Ομ 6 η)6 (ἄρον ἄθας 
ἄσγσοι θη Τοῦ ΨΊΘΙΘΥ ΘΥΤΠΙΠΡΌΠΘΙ. 
ΙΘΡῚ τοὺ 56 ἢν ἔσθαθαῃ. 
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- Ἁ ’ ὃ -» δ᾽ 3 3 , 

νικὰ τὸ Ἀξρῦος. πῆμα ουκ ἀντιρθρξπει. 

ὡς κομπάσαι τῷδ᾽ ΦΡΕΝ ς ’, Ἷ, 

εύκος ἡλίου φᾶξει, 

ὑπὲρ ϑαλάσσης καὶ χϑονὸς ποτωμένοις " 
Τροίαν ἑλόντες δήποτ᾽ ᾿Δργείων στόλος 560 
ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καϑ᾽ Ἑλλάδα 
δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος. 
τοιαῦτα χρὴ κλύοντας εὐλογεῖν πόλιν 
καὶ τοὺς στρατηγούς, καὶ χάρις τιμήσεται 
Διὸς τάδ᾽ ἐκπράξασα. πάντ᾽ ἔχεις λόγον. 565 

ΧΟΡΟΣ. 

νικώμενος λόγοισιν οὐκ ἀναίνομαι. 
ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ νοῦς γέρουσιν εὖ μαϑεῖν. 
δόμοις δὲ ταῦτα καὶ Κλυταιμνήστρα μέλειν 
εἰχὸς μάλιστα, σὺν δὲ πλουτίξειν ἐμέ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

᾽ ’ Ἁ ᾽ὔ -» δ, 

ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 
ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρός, 

ΠΟΥ 

ὅτ᾽ ἦλϑ᾽ 

510 

φράξων ἅλωσιν Ἰλίου τ᾿ ἀνάστασιν. 
καὶ τίς μ᾽ 

 δότ. πῆμα, πὶθ ὅδ0 ταῦτα ππὰ 
πόνος, 16 ὅ88 -- ὅ49 ΘΘΒΟΒΙΠ] ἀργίθῃ 
Βιγαραύζθη. --- ὅ68. ὡς, ἀθπη. κομ- 
πάσαι, τιΘγη}]. 1η 6ν ὙΥ Θ᾽ Θ᾽ βου, 
ΜΘΙΟμ6 τῖς ἂπ ἄθιη μοαῤίρ θη 
Τὰρο (τῷδε ἡλίου φάει), δ ψ161- 
Οἤθτη 7 π8 0 [ΓΘ Ρουβύθαηρ (165 
Βοοβδύσσσηβ ρου Τ᾿ ηα ἀπ ΜΘοΥ 
ἴῃ ἀϊ6 Ἠθιμαῦῃ 6116 πῃ, πηΐρυ α16 
δῦ α16 ΤΘΙηΡ6 1 ρσοπαροϊίθη ὙΥ̓ θη. 
ον ΤΎΟΘΥ βούζθη σγογάθῃ. ποτᾶσϑαι, 
ΘΙ] 6 πη; 580 σοὰ Μϑηβοῆθη πέτεσθαι, 
οἷν Ὅθ1 Ηογηθυ, ὉΌΘΙ 80) βομπϑῦ; 
ὝΒΙ. Ατ΄ Τ|γ5. 821: πέτου, πέτου, 
Νικοδίκη. --- ὅ00. 16 σι βούσζθηθ 
ὙΝ ΘΙ μΘΙμβομυτ ἰδὺ ΧΆ ὙΘΥ8}1Ρ6- 
τηθίπθχύ, ἈΌΟΥ ἀοο ἢ σότὴ σὐαηαραπκίθ 
ἄον Ἰοβοπᾶθῃ ΝϑΟμντοΙἑ ΘΘΒΟΒΣΊΘΌΘΗ ; 
ἀΔΒΟΥ δήποτε οἰπϑύ, ἐπασσάλευσαν, 
ἀρχαῖον γάνος. --- ἑλόντες στόλος 
ἐπασσάλευσαν τυ 118. -- ὅ61.λάφυρα 
ταῦτα, τιοτη]. α16 ϑῬΟΙΘη, πηΐθυ α16 
86 ἄἀθν Ἠρυοὶα 416 ΥΥ ΘΙ μοί πβομυῖβ 
βοίχὺ ἀθηκί. -- ϑεοῖς τοῖς καϑ'᾽ 
Ἑλλάδα, [ἄν α16 ΠΟΘΙ] 6.150 61 
Θδξέοτ, ἐπασσάλευσαν δόμοις, ἃ ἢ 

ἐνίπτων εἶπε᾽ φουκτωρῶν διὰ 

ἴῃγθ ῬΘΠΡ6]. -- ὅ68, τοιαῦτα 
Ἀλύοντας, 416 4165 656 πᾶ ΝΖΟΙ- 
ψγο]ύ, ΜΟΡοὶ θ68. πῃ ΔΠΡΘΒΥρ8 
βεριηᾶον γΌΙΚου Θϑαδομύ ἰοῦ (ἀμ 
εὐλογεῖν πόλιν). 

860. λόγοισιν, ἅδη ΕΘποΥΖοῖ- 
Οἤ 6 η δαί θὲ Κϑίπθη ΟἸδαρθη ρο- 
Βομοηκύ. -- ὅ07. 5ὐθίβ Ὀ]θιθῦ αθὺ 
(ἀοιϑῦ Τα ρθη 10} {50 Ὀοίτη ασθῖβθ 
ἴη Βοζὰρ δα ἀα5 5100} ὈΘΙΘΒΏΤΘΠ 
Ἰαβ56η, 850 8.55 ΟΥ 81 [πυύματσῃ πιομΐ 
Βαυτηδοῖκιρ θϑύμα]ῦ, Βοπάθυηι, οἰ ποθ 5 
ΒΘββθύθη ὈΘ] θη σύ, τη ρσοτπ ϑαϊριοθῦ. 
- ὅ08, καὶ Κλυτ., οΥϑῦ Ῥθὶ αἀἴθβθη 
γγογΐθηῃ (γρῚ 581) ὑτὺ ΚΙγύ. δ 
ἄρθτη Ῥα]ϊαβδύθ, 850 885 ἀ1θ86 ὙΥ ουΐβ 
οῖηθ Απκαπαϊρστηρ ἀ6ὺ δαϊγούθηοπ. 
Ῥρυβοῃ θηὐμαϊίθη, ψι6 240. --- 509. 
μάλιστα, «ατηοἰδὺ Ὀονάμτὺ ἀϊθ 
Καυπᾶρ ἀ16 Κ͵)γίύ., ἃ15 ἀ16 αθιηϑῃ- 
Ππ Αρϑτη.᾽5, ΖΌΡΙ]ΘΙΟΒ ΦΡΌΘΥ θ6- 
ΒΙάοῦ 516 το. 6. που Ρ6- 
οΡαομίοθῦ βὐθίβ (ον ΚΙγῦ. σορθηθου 
οἷηθ Ὀθβομοιάθμθ ἀπ ΘὨγου δι θύϊρϑ.: 
Ἠαεϊθαηρ. 
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πεισϑεῖσα Τροίαν νῦν πεπορϑῆσϑαι δοκεῖς : 
ἦ κάρτα πρὸς γυναικὸς αἴρεσϑαι κέαρ. 
λόγοις τοιούτοις πλαγχτὸς οὖσ᾽ 

ἔϑυον. καὶ γυναικείῳ 
ὀλολυγμὸν ἄλλος ἄλλοϑεν κατὰ 
ὅμως δ᾽ 

ὅ70 

ἐφαινόμην. 

νόμῳ 
πτόλιν 

ἔλασκον εὐφημοῦντες. ἐν ϑεῶν ἕδραις 
ϑυηφάγον κοιμῶντες εὐώδη φλόγα. 980 

καὶ νῦν τὰ μάσσω μὲν τί δεῖ σέ μοι λέγειν ; 
ἄνακτος αὐτοῦ πάντα πεύσομαι λόγον. 
ὅπως δ᾽ ἄριστα τὸν ἐμὸν αἰδοῖον πόσιν 
σπεύσω πάλιν μολόντα δέξασϑαι. τί γὰρ 
γυναικὶ τούτου φέγγος ἥδιον δρακεῖν, 80. 

ΘΟ Ν᾽ ; ΄» ͵ ῳ 
ἀπὸ στρατείας ἄνδρα σώσαντος ϑεοῦ 
πύλας ἀνοῖξαι; ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει" 
Ὁ 3 [κι ῇ 3 

ηᾶειν δ᾽ ὁπὼς τάχιστ ἐράσμιον πόλει" 
γυναῖκα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι μολὼν 

7 5; ᾽) ΄ ΄ 
οιἰανπερ ουν ἔλειπε, δωματῶν χυνα ο00 

ἐσθλὴν ἐκείνῳ, πολεμίαν τοῖς δύσφροσιν, 
καὶ τἄλλ᾽ ὁμοίαν πάντα, σημαντήριον 
οὐδὲν διαφϑείρασαν ἐν μήκει χρόνου. 
οὐδ᾽ οἶδα τέρψιν οὐδ᾽ 
ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἡ χαλκοῦ βαφάᾶς. 

ἐπίψογον φάτιν 
ὅ06. 

τοιόσδ’ ὁ κόμπος τῆς ἀληϑείας γέμων 
οὐκ αἰσχρὸς ὡς γυναικὶ γενναίᾳ λακεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὕτη μὲν οὕτως εἶπε μανϑάνοντι σοὶ 

518. πρὸς γυναικός, 65 δῦ ΠΦΟΝ 
Ατὖῦ οἴπθβ ΝΥ 610 68. -- ὅτ7. ἔϑυον 
1. βίηρ. --- γυναικείῳ νόμῳ ΦΟὮ 
ΜΥΝριρουβϑιύθθ, ἀὼ ἋἀοΥ ὀλολυγμός 
πῸΣ γὸπ ΕΥΆΌΘΙ οὐδηΐο; ΔΗΒΟ 5516, 
᾿δύ ἄδμου ἀδθ Μαβκυ]παιη ἄλλος, 
εὐφημοῦντες, κουμῶντες, ΔΌΒΒΘΓΑΘΙΙ 
ἅἄὰ ἀθ ὀλολυγμός νοῦ ΕὙδαΘΗ- 
ΞΟΠ ΎΘπ Δηρσθδυτημῦ ταγαθ, ΟΘΥ 
5Ιηρ. ἄλλος. ΤΟΒΒ8}}0 τοῦ [τ γύυναι- 
κεέῳ νόμῳ πὰ ΒΟΠ ΘΙ θΘῃ: γυναικεῖοι 
στόλοι οὔοΥ γυναικεῖοι χοροί. -- 
ΤΟ ΥσθηΒ. γρ]. σὰ 469. -- 581. μέν, 
ἀδ8 Θμ βρυθομθηαθ δέ δ831. --- ὅ88. 
τούτου πϑτη]. πύλας ἀνοῖξαι. φέγγος, 
ἄρτι Κῖπηθ πϑο Εἶτ 6 ἃ 6. --- ὅ86. ἀπὸ 
στρατείας σώξειν, νοτὴ Ἐο]αΖαρ 6 
ΟΜ ου Βοω] θη σχαγϊο κί θη. 

- 587. ταῦτα, ἀἀ85 589 ἢ. βθϑαρίθ. 
Τράοοι ἘΠ ΟῚ αἴθ6 ῆοτίβ ταῦτ᾽ 
ἀπάγγ. πόσει υἱοῦ ἃἂτπη ΟΠ] 586 
ἄον Αὐϊχῆρο, βομα. α1686 ὙΠ ΘΓΩΘΗ, 
Υ. δ881: [ουεροβοξαξ. - 589. εὕροι, 
ορίε. ἀθὺ οὐαί]ο ΟὈΠαυδ, ον ἔϊη ἅ 6. 
-- 594, οὐδ᾽ ἐπίψογον φάτιν, Ῥδγ- 
Θα μθύβοη, ἰοῦ ΘΙ ΠΤ} 61η8 
ἅ]16 Ναομτθᾶθ. Πρ Ὑϑυμα 6 ἢ 
561 ἀθνδυξρ, 88 516. ποῦ οἰητηδι, 
2ι οἴηθηὶ δογάδομθθ (θὲ {Ππΐγθαθ, 
θυ Ὠ] ΒΒ ρ᾽ Ρ6θ6. -- ὅθῦ. χαλκοῦ 
βαφάς, {Ππΐγοιιθ Κοηηὺ 516 50 σϑηῖρῳ, 
αἷα. Βαγθαμρ 465 Εγζοδ; ἀδὰβ ΕΖ 
ϊγὰ Ὡρι]. νοὰ ἀοΥ ΕὩΥ6 πἱομῦ, 
ψγῖθ α16 116 ἀπγομζοροη. -- ὅ97.. 
ΚΙγύ. ὑυιῦῦ ἃ. 

ὅ98. μανϑάνοντι σοί, δ᾽ ποὐς 

" 
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τοροῖσιν ἑρμηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον. 
σὺ δ᾽ εἰπέ, κήρυξ᾽ 
εἰ νόστιμός τε καὶ σεσωσμένος πάλιν 
ἥξει σὺν ὑμῖν. τῆσδε γῆς φίλον κράτος. 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ ψευδὴ καλὰ 

ἐς τὸν πολὺν φίλοισι καρποῦσϑαι χρόνον. 

Μενέλεων δὲ πεύϑομαι, θ00 

ΚΗΡΥΞ. 

ΧΟΡΟΣ. 

θ00. πῶς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν κεδνὰ τἀληϑὴ τύχοις" 
, 3 2 μὰ ΄, ΄ 

σχισϑέντα δ᾽ οὐκ εὐκρυπτα γίγνεται τάδε. 

ΚΗΡΥΞ. 
Ὁ ᾿ »ἴἵ ᾽ 3 » - 

ἁνὴρ ἄφαντος ἐξ ᾿Δχαιικοῦ στρατοῦ. 
3 ΄ Ἁ Ἁ - 2 - , 

αὐτός τε καὶ τὸ πλοῖον. οὐ ψευδῆ λέγω. 

Βο0106 ἄον ΚΙγύ. αἴθ Αμκυμῖν ἀ68 
᾿Ἄραχη. τη6]46η, ΔΌΡΥ 416856 δ δϑῦ 1ῃπὶ 
ποῦ χὰ δ ουΐθ ΚΟυΏΤηΘΠ, ΒΟΠΟΘΙῚ 
Θυθμ 6110 ἴπτη ὙἹθίταθην ἃη ΑΡΆΠΙ. 
6]η6 ΜοΙάσηρ;; ΟἀΔΠΘΥ ἰϑὺ ἀοὺ Ηϑγο]ὰ 
ῃϊομῦ ἀγγέλλων, βοπα. μανὥανων. -- 
899. τοροῖσιν ἑρμηνεῦσιν (4021) γοτ- 
Ὀϊπαοϑὺ τηϑη τηθιϑὺ τηῖ μανϑάνοντι, 
ἴαϑδὺῦ ο5Β 815 Παῦν. ἱπϑύυ. υπὰᾶ 
γουβδίθῃῤ ἀδυαπίου αἃ16 νουβίβηα- 
ομ6 Πθὰθ ἀδὺ Κισί. ΒΙΟ Τρ ου ̓ϑῦ 
εὐπρεπῶς τοροῖσιν ἑἕρμηνεῦσιν τὰ 
γουριπθη. [πὰ ἀἴθβοη ὙΥ οὐΐθῃ ᾿ἰορὺ 
οἷπθ Ἰθιοηύθ ἰσοπῖὶθ ὥρου ΚΙ. 5 
βου ]οὉ0, σοάυγο 516 1ΠΥ ΘΙΡΊΉΘΥ 
Ἡρτοϊα πιτὰ. εἶπε λόγον ΟΠη6 ]ησαρο- 
ἕὰρτοβ Αα]θκυῖν ἰδοῦ πδομϑῦ δυ Πρ; 
πα ΔΉΠΟΥ ΤΟ8] εὐπρεπῆ λόγον 28 
ΒΟΒΥΟΙΌΘΩ. - 600. σὺ δ᾽ εἰπέ, κή- 
ρυξ, ἀὰὰ ἃ ΘΥΙΏ61 6 ἀΏ8, Ηδτγο]α, 
ἃ. 561 ἴπ ἀθτ Τμαΐ οἴῃ Ἠθτο]ά, 
πἸοπῦ τη ῃγ οἴῃ μανϑάνων, τη 
ορθηβαύς χὰ αὕτη μὲν εἶπε. -- 
002. ἥξει σὺν ὑμῖν, ταῖῦ Θυο8, 
ἃ. ἢ. τοϊῦ ἄθτῃ Ηρθτο, 485 ἀὰ 
αὐτὴ ο] ἀοδύ. -- χράτος σι 44. ΠοΥ 
μοῦ ἔγᾶρθ πᾶο Νθμοίααβ, ΘΌ θη 
61] οὐ γῆς φίλον κράτος ἰοὺ. Ῥον 
Ῥιοσδίου ἤρὺ ἀ16 ἔοϊσοπᾶθ Κοὶποε- 
Ὑ6 55 ὉΠη Ο Πρ ΕἸ ρΊβοαο ΠΙηΖα, οἰ πθ8- 
{8 611}5. ἃ ἀυγοῃ Βου σιιηρ' (68 
ΘΟΒΙΟΚβα15. ἀθ5 Μοπθίασβ δα ἄδ8 
Βαϊγγάτατηδ ἄον Τ᾽ οἰγα]οσίο (Ρυούθαβ) 
γόνα Ὀουοιΐθη (γ6]. σὰ 660), ΦΠμαΘΥοΥ- 

5615. ΜῸ1 616 δόμα] ἀ65. Αρδηη. 
Ζφατη ΤῊ 611] 0 ἀθη ΜϑηΘ]δ85 {10}, 
65 ΠΆΠΠΟΥ σὰν ΒοίτἸθαϊρστηρ 465 Ζυ- 
ΠδΥΘΥα πούμυγθη]ρ᾽ ὙγΧ8 7, ΘΠ ὉΟ 
ΠΠῚ [Κὰὺζ ΦΠΖΙΡΘΌΘΗ, αδ88 ΘΌΟΘΝ 
ΜΘηΘΙασΒ ποὺ πηροβδύγω ὈΠ6Ρ, 
ἄδν ζῶν αἀαγοῖ 6 ΘΘΥΠΘΙ ΒΘ ΘΙ. 
ΒΟ θγτιο ΤῸ ἀδ85 σΘΠΊΘΙΠΒΆΤΊΘ 
γουρθηθη 65 σϑηζθηῃ Ηθουθβ Ὀὐϊβϑίθ 
(σα 831.), ΔΘ ἀυββογάθτη. (ἀυγοι 
561η6 ᾿υΥ] ΠΥ) ΠΟ νῸπ ὈΘΒΟΠΑΘΥΤΗ. 
ὈπρΊᾶοκ Ῥειτοῖθη ναταρ. 

608. οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ 
ψευδῆ καλὰ καρποῦσϑαι ὉΠΉΒΟΉΤΘΙ- 
Ραμα ἢν τὰ ψ. καλὰ οὐ καρποῦται. 
ΠΟΥ Β[γΘηρΡ'8 Αὐὐϊοϊβτηιιθ νϑυϊδηρίθ 
ἂν λέξαιμι.. 604. πολύν σὰ Ὅ6. 
οπθη. θυ Ἠουο]α Ἰοιτοῦ βοῖηθ πὰ- 
ἀπρΘηΘἤτηθ Βούβομα! τὖ ἀοΥ 8}]- 
ΘΘτηθίπθη ΒΟΥ Καηρ᾽ οἷ, 5885. 616 
ἘΠ ΠγΘη οιύθη Βοίβομαϊιη (6 
Βυθαπᾶθη ποὺ [{ὐ ἀτὸ δου Ο6- 
νὶπ Ὀυβοπύθη (ἀ 058} ψ0116 ΟΥ̓ 
ΤΠΘΌΘΟΥ ἴθ ψῶῆῃγθ βοῃ]θομίθ Βοί- 
Βομ αν τη 6146), σσοζὰ ἰοὺ μου 606. 
ΖΒ τη Πα Ὀοηηθυκῦ, ἀἀ85. 8116Υ- 
ἀτηρθ, σσοπη 616 ΝΔΟΒΥυΙομῦ σοὰ 6. 
ὙΝ ΔΕτμοἱὐ αρυγοιοῦ, 6165 πιομὐ Ἰοιομῦ 
νου οσσθη ὈΪΟΙθΘη Καπη. -- Οὠὐθῦ. 
πῶς ἄν, εΐγναηι. ΚΥ. 16]. 8. 54, 8, 
6. Ου. φ 610 Α. 8. --- ζὰ τάληϑῦ 
τύχοις ἰδοὺ εἰπών σὰ οὐρἕηζθῃ. -- 
008. οὐ ψευδῆ λέγω, νγὙ61] (6Υ ΟἿἸΟΥ 
ὙΥΔΒΥποῖῦ νουϊαηρὺ Παίζο. 
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ἔὸ ἐγνξϑὸ κο, 
᾿ Γὰ 

γι 

ἱ 
αὐ ΛΝ 

ΧΟΡΟΣ. 

πότερον ἀναχϑεὶς ἐμφανῶς ἐξ Ἰλίου. 
ἢ χεῖμα. κοινὸν ἄχϑος, ἥρπασε στρατοῦ; 610 

ΚΗΡΎΞΞΙ. 

ἔκυρσας ὥστε τοξότης ἄκρος σκοποῦ᾽ 
μακρὸν δὲ πῆμα συντόμως ἐφημίσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

πότερα γὰρ αὐτοῦ ξῶντος ἢ τεϑνηκότος 
φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων ἐκλήζετο; 

ΠΚΕΠΡΌΡΙΞΙ: 

οὐκ οἶδεν οὐδεὶς ὥστ᾽ ἀπαγγεῖλαι τορῶς. 61 
πλὴν τοῦ τρέφοντος Ἡλίου χϑονὸς φύσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς γὰρ λέγεις χειμῶνα ναυτικῷ στρατῷ 
ἐλθεῖν τελευτῆσαί τε δαιμόνων κότῳ; 

ΚΗΡΥΞΕΙ. 

εὔφημον ἦμαρ οὐ πρέπει κακαγγέλῳ 
γλώσσῃ μιαίνειν. χωρὶς ἡ τιμὴ ϑεῶν. 620 
ὅταν δ᾽ ἀπευκτὰ πήματ᾽ ἄγγελος πόλει 
στυγνῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρῃ, 
πόλει μὲν ἕλκος ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν, 

009. α16 δ'έ6116 τοῦ γϑσαθυθῦ; τηδῃ 
ουσαχσίοὺ ἔν ἐμφανῶς εοἷη ΥΥ οὐ, 
ἀδ8 8ἃ1161π Ὀθαθαΐοῦ. 1)6. ΟἿΟΣ 
ἔταρὺ: δῦ οὺ ἀδαθσγοι 815 ἀθμη ἨΘΘΥ6 
γΘΥΒΟΒ Μὰ Π6η, 855 ΘΓ 81161}, 8150 
γοῦ ἀοΥ ΑὈΐδηνῦ 468 ρθβ. Ηθθυθβ, 
γοη ΠΟ ὩΡροβοροὶῦ ϑῦ, οὔϑὺ ἀἃ- 
ἀυγοθ, ἀδ8858 1ῃπ, πϑομαθιη οΥ τηἱϊὖ 
ἄρῃ Ἠθθύθ ΖΕΡΊΘΙΟἢ. ὩΡΡΟϑορσο]ῦ 18, 
οἴη ὔαστη σορ πο σοίγομηῦ Πα 
Νὰ ἄθῃ Ἰούχίθη 161] ἀοὺ ΕὟΔΡΘ 
Ῥου οκβιοθσὺ ἀοὺ Ἡργο]α. Το Ρυ]- 
θη δῦ πδοῃ! ΠΟΥ Παυβίθ!]απρ 1ῃ 
ἄδθῃ Νόστοι Μοηθαοβ ἴῃ ἄθν Ταῦ 
ΤΟΥ αἀθὴὴ φΘΙηΘΙ Βα 6η Αὔΐ γτιΟἢ 
8116]. ἀρ ϑθρο]ῦ πη τηὖ ὅ ΒΟΒΠ ΘΗ, 
416 οὐ σογούοῦ, πδοὴ Αθρυρίθῃ γϑὺ- 
ΒΟΒ]αρθη ποτγάθῃ. -- θ18. 60. ἐλ- 
ϑεῖν δαιμόνων κότῳ. τελευτῆσαί τε 
δῦ Ῥυθηθθ 50} Ζυροερ τ. Τηᾶ 688 
1ϑὺ αἴθ5 δηβύῦβειρ' ἀπα ἐὰν κότῳ ΥἹ]6]]. 

Υ 

κότον Ζὰ ΒΟΒΤΘΙΌΘΗ. δαιμόνων κότῳ, 
082. οὐκ ἀμήνιτον θεοῖς, ΥΡῚ. 828 
τ 80. ππηα 510. --- 619. ἴῃ εὔφημον 
ἤμαρ, οἷπ οἹ ΟΚΊΙΟΘΙΘΥ Τὰ, ἰδ 
α16. οἰρθηῦ. Ββαΐρ. σοῦ εὔφημος 
Τοβύρϑμα θα, ἀδμον κακαγγέλῳ γλῴώσ- 
σῃ. -- θ20. ἡ τιμὴ ϑεῶν, αἷθ Ἑδρεὶ, 
ἀδ85. (Θ᾽ βαθήθοῦνθ ὑπαὶ ΟὈ]Θοὔγ 8 
Οδπμθῦϊν συν. Αὐθκοὶ ἀπα ἊΣ 
ΟΙΠΡΘΒΟΠΟΌΘΗ σογάθῃ, δῦ 8.0 ἢ 
ΟΘΥ Ῥγοϑδ ἸΚκοἰποϑυγθρθ ΘΒ ΗΤΗΒ]0, 
χωρὶς ἡ τιμὴ ϑεῶν, ἀθγΥ Ῥυβ18, 
αθη μιν ἄρῃ Οδύξοτη ἔὔτ ἀ6 
δΊΘΡ ΒΟΒ]α1]ρ' 51πα, ἰδ ἄρον 
βΒοῃάσουῦ ἀῶγοῦ (σου ἄρον Μιῦ 
ὑπ θΊ]απρ ἀθ8 ΘΙ θη Ὁ1- 
σ᾽] 5), βυϊσησηῦ πἰομὺ ἀδζχα 
Τῶμου Πμαύϊθ ἄθὺ Ἠργοὶα δδο0 
ἘΠΕΏΡΘΠΘΏΤηΘ ΕΠΙΠ ΠΟΘ Πρ ὙΘΥῸ 
ππα πὰν δα ἄθῃ ουτοϊομΐθῃ ΟΘ 
ΒἰησονΊθβθη. -- 638. [ἂν ἄθι Κ' 
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πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων 
ἄνδρας διπλῇ μάστιγι, τὴν [άρης φιλεῖ, 625 
δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα" 
τοιῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένον 
πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ερινύων. 
σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον 
ἥκοντα πρὸς χαίρουσαν εὐεστοῖ πόλιν, 080 
πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμίξω. λέγων 
χειμῶν᾽ ᾿4χαιῶν οὐκ ἀμήνιτον ϑεοῖς ; 
ξυνώμοσαν γάρ, ὄντες ἔχϑιστοι τὸ πρίν, 
πῦρ καὶ ϑάλασσα, καὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην, 
φϑείροντε τὸν δύστηνον ᾿Δργείων στρατόν 635 
ἐν νυκτί᾿ δυσκύμαντα δ᾽ ὠρώρει κακᾶ. 

Ν 

ψαῦς γὰρ πρὸς ἀλλήλαισι Θρήκιαι πνοαὶ 
ἤρεικον᾽ αἷ δὲ, κεροτυπούμεναι βία, 
χειμῶνι τυφῶ σὺν ξάλῃ τ᾽ ὀμβροκτύπῳ 
ὥχοντ᾽ ἄφαντοι ποιμένος κακοῦ στρόβῳ. 640 
7 ΑΥ 3 3 -» Α ς ᾿ὕ ΄ 

ἐπεὶ δ΄ ἀνῆλϑε λαμπρὸν ἡλίου φάος, 

ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς 
3 -» 2 -» ἐν 3 
ἀνδρῶν “4χαιῶν ναυτικοῖς τ ἐρειπίοις. 

ἡμᾶς γε μὲν δὴ ναῦν τ᾿ ἀκήρατον σκάφος 
ἦτοι τις ἐξέκλεψε κἀξηγήσατο 645 
ϑεός τις. οὐκ ἄνϑρωπος. οἴακος ϑιγῶών. 

Τύχη δὲ σωτὴρ ναυστολοῦσ᾽ 

οἴπο Υυμαρθ, ᾿πβοΐθυῃ 65. ἀδβ ΑἸ]- 
ϑοχηθίπθ Ὀοίυ, -- 626. 416 (ἰ61586] 
Βαύίθ σοὶ ΒΙθιηθη; ἀδμοὺ διπλῇ Τ᾿ 
ἈΒΗΠΟΠΘΥ Ὑ οῖβθ σνουϑίσγκουα Π1η- 
φιροίαρῦ, τα ἴῃ ἋΟΥ ΒΙ106] γοῃ 
ΘΙΏΘΙΩ Ζ 615 ΟΠ ΠΟΘΙ αΙΡ Θ ἢ ΘΟ 6 Υ- 
ἴθ σοβργόομθη σιγὰ. --- 626. ἀρρο- 
5:0 Στ σθηΖθη ϑαῦζθ. ΤΠ] ἀΟΡ- 
ῬΘ]1α ησῖρο5 πὴ61}], οἴη θοΡ- 
ῬΘΙ Του Κ ἀἋ65 Τοάθβ, ᾿μβοΐουῃ 
ΑΥΘΒ. ΖΌΡΊΘΙΟΣ θη Μϑηη ππα ἀθη 
ϑυοδῦ ΒΟΒΠ ΡΥ. --- Ο27. μέντοι, 4116 1- 
αϊπρσβ, ΒΙΘΥ πδο ἢ ἄρτι Νοθθηβαῦζθ 
81 ΒΘρΊΠμΘ ἀ68 Ἠδαρύβαϊε8. "1 τὴ 
μέντοι Θηὐβρυϊομὺ δέ 629. -- σεσαγ- 
μένον, πᾶ]. ἄγγελον. --- 680. εὐεστοῖ 
(68. ΘΥΥΠΠΡΌΠΘΙ ἸΘΡῸ5. στ ρθη. -- 
681. αἴθ Κοπϑβύσυ Κύϊοι νεῖγα σϑαπαονύ, 
ΘΥ δαί ἴτὴ ΘἴπΠ0 οὐ χρὴ συμμῖξαι. 
-- 6082. οὐκ ἀμήνιτον θεοῖς, ἀοΥ 
αν στῖθ 1110 ἄνατος Λοξίου κότῳ. 

ν ἘΌΝ 

ἄ:. 
Φ᾿ 
ΜΝ 

Ἱ Ὰ 

2 Ν᾿ 

ἑφέζετο,. 

084. τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην φϑείροντε, 
516 σοῖσύθη το Βαπα 1ῃ ἄθιῃ 
Ὑ δυπιομῦύθη. --- 686. δυσκύμαντα, 
Ρυϑαϊοαῦϊν. --- 038. κεροτυπούμεναι, 
616 ΞΟΠ βύϊθϑβθη 8. ΘΙ ΠΟΥ τοὶ 
1 θη οιηρουβίθμθπαᾶθῃ ογᾶρθυ- ὑπ 
Ἡϊηἰου 6116 η, 5] 1 ΟΠ βδτη ἩδΥΠΘΙΏ ; 
80 δὶ Ηοτποῦ ὀρϑόκραιρος Θρ  μο. 
ἕομι ΟΥΤ8 5 ἀου ΘΠ: 8. --- 089. σύν, 
Ζάτα 2ίθῃ 6]1646 σοβϑούχί, ἰϑὺ Ὀθι θη. 
ΟἸΘάθτη ρθμηθίηβασῃ. [Π0Ὀθυβθῦζθ 
α πὖθτ. --- θ40. ποιμένος, 16 5018 
51η ρ]ΘΙσμβᾶτα οἷπθ Ἠθθυᾶθ ΗΪπᾶθυ, 
ὯΘ᾽ 516 ὑγθῖθοπᾶθ ὙΙπα ἴῃν Ἡϊτ; 
16 Μοίδρμου ἰϑὺ ἀυσοῃ κεροτυπού. 
μεναι γογρογοιίοὺ. --- 64. τις Ἡξβη]. 
ἅεός, 5. 0406. σοβϑύζῦ ποῦ οἰ ΤΊΆ] 
ΘΙΏΡ ΠΑ 50} ἀθ5. ξο]ρθπάθῃ θρθι- 
βαύῦζθβ γοσθη δ8 τὶς Ζὰ Β10ἢ ηἰτητηῦ. 
-ς κἀξηγήσατο, πα τὰ ΒἄΒγου. 
--- 647. σωτήρ σὰι 112 χερὶ πράκτορι. 
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ὡς μήτ᾽ 
μήτ 

ἡμεῖς τ᾽ 

τοσαῦτ᾽ 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφὴ α΄. 

Τίς ποτ᾽ ὠνόμαξεν ὧδ᾽ 

--- ρθ48. 80 4855 ψΘάσδΥ δεῖ οἵ- 
ἔθηθυ μθᾶθ αἴθ Ὑ ορϑῃ ἴῃ 8 5 
ΚΟΒΙΓΕ ΒΟ] ρθη ΠΟΟΘἢ 516 δῃ- 
αἀτουβοιύβρβ, πάθη 516 510} Ζ8 
Ὡδμ ὃἂῃ ἀἂἃἂθ δῃηα Βιο]ὔθῃ, 
Βοβοιύογύθη. 

Θὔο. ΒΙΒΗΘΥ ὙΑΥΘῚ 516 τηϊῦ ΙΠΥΘΥ 
οἰσθῆθη Οθἴθμυ Ὀθβομδ ορῦ, 415 516 
ΔΌΘΥ σογούϊοῦ τ] θυ ἔγϑὶ δαΐδυμτηθη 
Κοπηΐθη, ἀδομῦθη 516 ἃ 8.8 ΘΒ1ΟΚ- 
581 σου Οοἴβυίθη, -- θὅϑ8. κακῶς 
σποδουμένου, ταῖῦ ῬοΥ Τοικυθοαθαϊαῃρ;; 
ἀαμοῦ ποῦ τῆϑρ κατεσποδημένου 
γουσααὐμποῦ. --- 06δ4--6050. 16 ὑΠ5 
768. σψϑυύτ αὔμ 10} [ἅν ὑοαΐ 
μωϊξθη, 50 Βωϊύθῃ ΜΠ} 516 ΤΥ 
ὑοαύ. Ῥυτοῦ α16 ἴῃ 6584. οηὐμἃ]- 
ἴθπ Ῥγούαβιβ ἀθ5 Ὗ ϑυρΊβϑιοηβ ἀδθαΐοῦ 
(οὐ Ἡργοὶα αἴθ Μὸρ]ο Ἰοῖῦ ἃ, 888 
416 γϑυ]ουθῃ ρϑρ]ατθύθη ΘΌΘη80 σὺ 
Ὑ1Θ 61 861] Ὀ8ῦ ποοὴ Ἰθῦθῃ. Πάμθὺ 
ἔο]σὺ ἀοΥ Ὑνυμβοῖι γένοιτο δ᾽ ὡς ἄρι- 
στα. -- θῦὍδ. ὡς ὀλωλότας νρ]. 1882. 
- 6086. ταῦτα ΘΙ ]οκύβαοο. Εν 
πη γῸὴ ταῦτα ἔχειν Ἰδῦ, ἀδ585. 518 
45 ὀλωλέναι (065), 4180 δον Τοῦ 

Ε] 2 ΄ [4 " 

ἕν ρμὼ χυματοῦ ξαλην ἔχειν 

ἐξοκεῖλαι πρὸς κραταίλεων χϑόνα. 
ἔπειτα δ᾽ ἅδην πόντιον πεφευγότες. 
λευκὸν κατ᾽ ἦμαρ αὖ πεποιϑότες τύχῃ. 
ἐβουκολοῦμεν φροντίσιν νέον πάϑος, 

στρατοῦ καμόντος καὶ κακῶς σποδουμένου. 
καὶ νῦν ἐκείνων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνέων, 
λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας, τί μή; 

ἐχείνους ταῦτ᾽ 
Γ 3 ς Ψ ᾿ ᾿ - 

γένοιτο δ ὡς ἄριστα. Μενέλεων γαρ οὖν 

πρῶτον τε καὶ μάλιστα προσδόκα μολεῖν. 
εἰ γοῦν τις ἀκτὶς ἡλίου νιν ἱστορεῖ 

χλωρόν τε καὶ βλέποντα. μηχαναῖς Διός, 6600 
οὕπω ϑέλοντος ἐξαναλῶσαι γένος, 
᾿ ’΄ὔ 2 Ἀ Ν [4 [κ2 ’ 

ἐλπίς τις αὐτὸν πρὸς δόμους ἠἡξειν πάλιν. 

ἀκούσας ἴσϑι τἀληϑῆ κλύων. 

πὰ] 

660 

θ00 

ἔχειν δοξάζομεν. 

φαγ οΚπ 106. -- ΘΟ. γάρ, ν6 1} 
γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα τϊομὺ ὈΪῸ5 
Ὑγύμβοι, βομάθση Ζυρ θαι Ἠοϑπυηρ 
ἴθ. -- 668. πρῶτόν τὲ καὶ μάλιστα, 
σῶμ Ὀθβοπάᾶθυβ, το προσδόκα 
σὰ νου πάθῃ, πϊομὺ τηῖῷ μολεῖν. --- 
660. ὁπ δύ ψοηϊρδῦθηβ 10 
ὭΟΟΘᾺ ἸοΘΡὺ, - ἀπα 1685 1580 χὰ 
μοΐξοι, ἀῶ Ζθυβ ἀ1685 ΚδπΙρϑ- 
ΘΘΒΟΒΙθομῦ ποὺ πιομὺ χὰ 
αταπᾶρ σομθη 5565 ΜἘ1ΠΙὶ',, -- 
80 ἀὔτγθη σὴς ποίΐθη, ἀῶ88 
ΘΥ ΘΟ σαν ΚΚΘΆΤΘΩ τὴς 
106 οπἰβομιθάθμθ Ἠοΐππρ ἃ 
Μοπθ]ασβ᾽ Ηρ κου στὶχᾶ ὍΡΕΒΝ 
ΒΡΥΟΟΠΘα, αὑτὰ δῇ 485 ϑαῦγυθριθὶ 
Ρτούθιιβ νουζα θυθιῦθη, ἀθββθα δ᾽ 
6 θηα}]8. ἃἂὰ8 ὅθ Βοκαηπίοῃ ΕἸ 
ΖΒ] πηρ' ἴῃ Οαγββθο χ] οὐ] ηῦ ττϑῖ. 
--- 668. οἴῃ ἄθτα Ατηΐθ ἀ68 Ἡθγοὶὰβ 
ΔΗΡΘΙΏΘΒΒΘΙΗΘΙ ΒΟΒ] αϑϑρσϑάδηϊο. ΤΘΥ 
Ἠοτο]α ἐστ 8. ᾿ 

6004. Νεομάρηι ἄθυ ποὺ αἀϊθ ΤΟΝ 
Κυπάθρ. γοῖ ΤΥΟ]δ 5 ΒΔ] ουμαῦθ ναι 
Ῥαοβιηρσὺ ου, “16 νουαἀθυ] 1. ΗΘ] 
ἔν ἀ16 ΤΥΎΟΊ]ΔΙΘΥ σθυσοσάθῃ, 80 ἄδε 
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Ὄ- ἐς το πᾶν ἐτητύμως ὁ 660 
μή τις ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶμεν προνοί- 
αιἰσι τοῦ πεπρωμένου 

γλῶσσαν ἐν τύχα νέμων; 
τὰν δορίγαμβρον ἀμφινεικῆ ϑ' 
Ἑλέναν, ἐπεὶ πρεπόντως 670 
ἑλένας, ἕλανδρος, ἑλέπτολις, 
ἐκ τῶν ἁβροπήνων 

'"ο προκαλυμμάτων ἔπλευσεν 
ξεφύρου γίγαντος αὔρα, 
πολύανδροί τε φεράσπιδες κυναγοὶ 670 
κατ᾽ ἴχνος πλατᾶν ἄφαντον 
κέλσαντες Σιμόεντος 

᾿ς ἀκτὰς ἐπ᾽ ἀεξιφύλλους 
δι᾿ ἔριν αἱματόεσσαν. 

ἀντιδτροφὴ α΄. 

Ἰλίῳ δὲ κῆδος ὀὁρ- 680 
ἁώνυμον τελεσσίφρων 
μῆνις ἤλασεν. τραπέξας ἀτί- 
μῶσιν ὑστέρῳ χρόνῳ 

καὶ ξυνεστίου Διὸς 

“ πρασσομένα τὸ νυμφότιμον 68 
μέλος ἐκφάτως τίοντας, 
ὑμέναιον, ὃς τότ᾽ ἐπέρρεπεν 
γαμβροῖσιν ἀείδειν. 

ιομεταμανϑαάνουσα δ᾽ ὕμνον 

Ἴθ686. ΟΠπουρθϑθηρ 5100 8 θη γοῦ-ἔὀ ὅδ᾽ ὥὅρυῦ ἀ65 ΠἼΠἋ65. Το]Ισθη. Ὠ16 
Ἡουρθμθμάθη 8 ΗΒΟΒ]Ποϑϑῦ ἀπ 616 
Αὐβίδμχπηρ, γοθ 398. ἀγουσά τ᾽ 
ἀντίφερνον Ἰλίῳ φϑοράν φε μηδ. -- 
666. μή τις, οὗν Τθηδπαῦ -- 
668. γλῶσσαν ἄθββθῃ, ἀοὺ ἄθῃ Νδιηθη 
σοῦ, ἐν τύχᾳ, ἴτὰ (616158. 465 
ΟΘΒΟΒΙΟΚΒ, ἀθὴ ρου ΠΡ Π1585 
Βοιηδ 585, 850 (685 510 ἀαγοι Ἃ1686 
Τιοἰθαπρ ἀθη ΟΖ πη άθη ΝδΙηθη 
ἀπ. -- 611. ἑλένας, ἀογίβοη οοη- 
ἐγαῖσὺ ἂὰ5 ἑλέναος “ἰὸ Μῆ]ενέλας 
ἃὰ8Β Μενέλαος. -- 673. προκαλ., 
516 γΘ7]}1655 ἄθη αἰΐθη ἘΠΟΡαπά. --- 
Θ1ὅ. κυναγοί ρ]οΙοδαμη Τάρθυ, (16 

Θραν ἀον πάθοι νϑυβομνιπαθὺ δ6Υ 
Βοίουῦ, ἀδῆουὺ ἄφαντον. -- ΡθΥ7. 
κέλσαντες πξ1η]. ἔπλευσαν. 

6080. Ἐὰν ἅ16 γονϊούσαηρ 468 
Οααδϑίγθομβῦβ αΙἸ 6] πΙρσθη βύνϑδ- 
ἔθη ἃ, ψ ]ομοθ 85 Βτιδυθ]οα 
ΑἸ] ΦΌΒΟΣ σοοῃγῦ μούρη. τίον- 
τας ταῦ Βοζὰρ δαΐ ἀθη Οθρθηβαῦα 
ἀτίμωσιν σοϑεορῦ; 416 ΤΎΟ]ΆΠΘΥ 6γ1- 
ἴθη, ψὰβϑ Ζὰ ψϑιδϑοιθαθη Ὑ081., 
πα μαξέοῃ ἀδάυχοι ΤΉΘΙ] 8ῃ οι 
ΟΠ] αἀ085 ῬαΙῖβ, ΤΟΙ Ρ ΘᾺ, ΒΔΟΝ. 
δ ἀοΥ ϑύταϊθ. -- 686. ὑμέναιον, 
ἈΡροβιθίοῃ χὰ νυμφοτ. μέλος. -- 



406 ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

Πριάμου πόλις γεραιὰ 
πολύϑρηνον μέγα που στένει. κικλήσκχου- 
σα Πάριν τὸν αἰνόλεκτρον, 
παμπήδην πολύϑρηνον 

ἐς παιᾶνα. φίλων πολιτᾶν 
’, Ἐπ ΗΘ, 3 -" 

μέλεον αἷμ᾽ ἀνατλᾶσα. 

στροφὴ β΄. 

ἔϑρεψεν δὲ λέοντος ἷ- 
΄ 9 4 ΄ 

νιν δόμοις ἀγάλακτον ου- 

τῶς ἀνὴρ φιλόμαστον, 
ἐν βιότου προτελείοις 

 ἅμερον, εὐφιλόπαιδα, 
καὶ γεραροῖς ἐπίχαρτον. 
πολέα δ᾽ ἔσχ᾽ 

φαιδρωπὸς ποτὶ χεῖρα. 
νῶν τὲ γαστρὸς ἀνάγκαις. τοῦ 

ἀντιστροφὴ β΄. 

χρονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν 
ϑὸς τὸ πρὸς τοχέων᾽ χάριν 
γὰρ τροφεῦσιν ἀμείβων 
μηλοφόνοισι σὺν ἄταις 
δαῖτ᾽ ἀκέλευστος ἔτευξεν᾽ 110 
αἵματι δ᾽ οἶκος ἐφύρϑη; 
» Φ΄ 4 τ τῇ 
ἄμαχον ἄλγος οἶκεταις.. 

μέγα σίνος πολύκτονον᾽ 

690. 8580 αἰ. πα τηϑομύϊρ' 516 ὙΔΥ, 
516. Ἰογΐθ ἄθῃ Ὑ Θο861 465 αἸ οκθ5 
Κοῆηθη. Ηοτναῦ. ὕδητη. 1. 15. 8. 
Οὐογυγαία ἐνίαδ γυνθρεγο φιρίϊαδ οἵ 
γοργη, Ῥγίαηυὶ υοέιι8. --- 691. πο- 
λύϑρηνον, ἀδ5 ὭΘΟῊ ἄθηη ἀαΖυγ ΒΟ 6 ἢ 
ΒΘΒΟΒΟΌΘμθη. ῬΑΥ ΙοΙ ρα] βαῦζθ ἀστο 
παμπήδην πολύϑρηνον σίοαᾶον δαΐ- 
Βϑμοιητήθη Ὑγϊγα, ᾿ἰϑῦ τοῦ παιᾶνα 
(694) Ζὰ γϑυθίμάθη. - 697. δόμοις 
ἀγάλακτον, “ὶθ οἷῃ Κιπα [1πὶ 
Ηδαβ6 οὗδυ ἀγάλακτον ΔοΥ Μαῦ- 
ἐου θοτααὈῦ. ΚΕ]. ΟἹοββαν. --- οὕτως, 
ἀὰ5 ἄθὴὶ 850. δηξβρυθομοηᾶθ 16 

᾽ 9 ῇ 
ἐν ἀγκάλαις, 

νεοτρόφου τέκνου δίκαν, 

690 Ζ 

θθῦ 

100 

σαί- 

» ἡ 
67" 

ἔοΙὶρὺ 116, ἀοοῖ ἴῃ ἴγθίθυθυ ,“Ῥαχᾶ-. 
τα κθβο μοῦ ϑαύσοι!πηρ σὰ πάραυτα 
δέ ρσορβία! μοῦ. -- 702. πολέα, αἴθ 
Ἰοπῖβομ6 ΕΌστα 16 πᾶ ἃ δοι σοπς 
Τυδρίκουπ ἰπ ἅδη ᾿γυίβομοι ΤΉΘΙ θα 
Βορυαπομῦ, γ6]. 1490. πολέος 912... 
- ἔσχε ἰπίταμδ. Ὑ6]. 117. --- Τ04. 
16. οἷα Ηυπᾶ Ὀοῖα ΗπροΥ ΠΘΟΝ, 
ον Ἠδμπα ὈΠΟΚοπα ἀπ τπϑᾶθὶμα, 

108. τροφεῦσιν, 416. χύᾶῦ πίομῦ. 
βϑίηθ τοκεῖς, 86. ἄοομ βοῖπ ΝΆΒΥ- 
οἸΐθυη ὑγάγθη. --- 710. ποῦ τὰν 
φαιδρωπὸς ποτὶ χεῖρα, σαΐένων τε, 
βομάθυι 6. 56] δῦ Ὀογοϊθοἑα βίο απ- 
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Ἢ 

ΙΒ ἐκ ϑεοῦ δ᾽ ἱερεύς τις ἄ- 
ὶς 
᾿ “ τὰς δόμοις προσεϑρέφϑη. 710 

στροφὴ γ΄. 

πάραυτα δ᾽ ἐλθεῖν ἐς Ἰλίου πόλιν 
λέγοιμ᾽ ἂν φρόνημα μὲν 
νηνέμου γαλάνας, 
ἀκασκαῖον δ᾽ ἄγαλμα πλούτου. 

- μαλθακὸν ὀμμάτων βέλος, 720 

δηξέϑυμον ἔρωτος ἄνϑος. 

παρακλίνασ᾽ ἐπέκρανεν 
δὲ γάμου πικρὰς τελευτάς, 
δυσεδρος καὶ δυσόμιλος 

συμένα Πριαμίδαισιν, 
πομπᾷ Διὸς ἕενίου 
νυμφόκλαυτος Ἐρινύς. 

720 

ἀντιστροφὴ γ΄. 

παλαίφατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 
τέτυχται, μέγαν τελε-- 
σϑέντα φωτὸς ὄλβον 780 

τεχνοῦσϑαι, μηδ᾽ ἄπαιδα ϑνήσκειν᾽" 
“ἐκ δ᾽ ἀγαϑᾶς τύχας γένει 
βλαστάνειν ἀκόρεστον οἰζύν. 

βομϑίβθοα οἷη Μ8}]. -- Ο114. ἐκ 
ϑεοῦ, οἷπν αοἱῦ παῦ 18 συμ γοῖ- 
ἀουθοη Γγ ἀῶ8 Ηδυβ σοβαμπαΐ, τῖθ 
Ζθυβ 616 Ἠδίθηθ, ἄδποὺ 126 πομπᾷ 
Διὸς ἕξενίου. -- ερεὺς ἄτας, ἀοΥ 
σ᾽] θίσμβασα ἄθιη οὐδο 685  ΘΥ ἀΘΥ ὍΘ 5 
Ορέἕου βομιδομίοῦ. 

1117. πᾶοῃ Πίαμη Κατη φρόνημα, 
ἄγαλμα, βέλος, ἄνϑος ἴῃ ἄθτ ῬΘΥΒΟΙ 
ἄρον Πρίθπα. φρόνημα ἅθΥ Ξ1ΠΠ, 
αον αοιϑὺ μοιύουον Βα. -- 
119. ἄγαλμα πλούτου, ϑοΒτη πο Κ 
465 Βριομβύμυμηβ, ΚΙοϊποά. 
γγϑαη α16 5'06116. πἰομῦ νουάουθὺ 18, 
80 ψιτὰ Ηρίθπα ΠΙΘΥ τηϊῦ οἴπθυη 
τη] βέγ ]ο πάθη ΚΊοϊηοᾶθ (Β46]- 
β[61: 6) γϑυρ]]οΠθη. -- 1720. βέλος 
ΥΕΊ. 251. οοῖ. δῦ μου ὀμμάτων 
ὅθ. ΟὉ]. -- 720. πομπᾷ Διός, 
αὐτο ἅϊο οηάαπηρ, σοβοπαὺ 

νοι Ζθαβ, γρῖ. 1714 ἐκ ϑεοῦ. -- 
121. ἄθῃ ΤΥΟ)ΔΠΘΥτι, 6100 ἔπ που 468 
νυμφότιμον μέλος 80 ΠΟΟῚ Θμτέθῃ, 
γουκθηγῦ 5100 416 Ηδθίθμδ, ἴπ δἷηθ 
νυμφόκλαυτος Ἐρινύς, ἴπ ΘἴΏΘη 815 
ΤΕσϑηθηυααὺ ὐξγοίθπθη ΕἾἼΘΟΙ- 
σοιδῦ, 

128. ἀπ ἄθῃ {Ππἰουρᾶηρ ΤΎΟ]8 8 
Κυϊρεῦ ἀθὺ ΟΠοΥ ἄθῃ 8]]Ρ ΘΙ ΘΙ Π 6. 
Οοάδηκοη, ἀ855 5. ρΎΌββουα ΟἸΟ 
φύγαν [ΠΡ] ΟἹ]. σὰ οὐσϑομβθη ῥῆθρσθο, 
ὉΌΘΥ πὰ ἴθ ΒΌΪΡ6. οἴπου ϑομυ]ᾶ; 
αἴθβον αθάδηκο ἰϑῦ αθου ὅποι ταῖὐ 
Βοζαρ δα Αρδᾶπη. δΒΟΘΒΡΥΟΟΠΘΗ, 
ὉΠ ΖΌΤΑΥ ὍΤ] 850 Δ ΠΡ ΙΠΘΒΒΘΗΘΥ͂, 8.18 
ΘΡθπ Αρϑτι. δυϊγοίθη 5011, ΠΟΟΒ- 
Βθθηχὺ 415 ΞΊθρϑυ, δΌΘΥυ βομα] 0 618- 
θη. Παααγοι ουκίσὺ 65. 810}, ἀ8.885 
Ῥαίτη υγϑιξουθῃ Εουβρίηηθη ἀθ5 6- 
ἀδηκοιβ ἄον Βοζιρ διῇ Ττοΐω ρο- 
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δίχα δ᾽ ἄλλων μονόφρων εἰ- 
τὸ δυσσεβὲς γὰρ ἔργον 

μέτα μὲν πλείονα τίκτει, 
σφετέρα δ᾽ εἰκότα γέννα᾽ 
οἴκων γὰρ εὐϑυδίκων 
καλλίπαις πότμος αἰεί. 

1: 

στροφὴ δ΄. 

φιλεῖ δὲ τίκτειν ὕβρις 
δ 

μὲν παλαιὰ νεά- 
ξἕουσαν ἐν κακοῖς βροτῶν 
[χ2 δ’ χ(3, } ΄ 3 Ο Ἁ “ Υ͂ 

ὕβριν τότ᾿ ἢ τοϑ'. ὁτὲ τὸ κυριον μολῃ 
“φᾶος τόκου. 
δαίμονά τε τὰν ἄμαχον, ἀπόλεμον, ἀνίερον. 
ϑράσος μελαίνας μελάϑροισιν ΄άτας. 
εἰδομέναν τοκεῦσιν. 

ἀντιστροφὴ δ΄. 

Δίκα δὲ λάμπει μὲν ἐν 
δυσκάπνοις δώμασιν, 
τὸν δ᾽ ἐναίσιμον τίει 

σθη θη ΒοζΖαρ δυΐ α16 Αὐνιάθῃ Ζὰ- 
ταοκυγῦ. -- 7860. μετά, ἀατϑπῆ. -- 
Ὅ16 Ὀῦβθα Τμαῦ ουχθαρὺ πθὰθ Ὀῦβθ 
Τδΐίθη πα βοιηῦ [Ππρ]οῖ. Βοὶ 
ἀϊθβοθ Ὀῦβοηῃ Τπαΐθη ἀθηκὺ (6Υ 
Τιομίου θ65. 8ῃ 16 Ῥῦβθῃ Τπδαΐθῃ 
ἄρον ΚΙμᾶου αὶ 5. γγ., ἡ ΊΟΠμ6 δαΐ 416 
465 ψαΐευβ ἕο! σθῃ (νρ]. 782 γένει, 
140 μελάϑροισιν). Τ165 ραδβὺ πἹομὺ 
ΒΟΧΟΙΒΙ δαΐ α16 Ῥυϊαιαϊθη 815 δαΐ 
416 Δυυϊάθη; σὰ 728. -- 738. γάρ, 
8 ἀοΥ ῦβοη Ταῦ ρομὺ ἀδ8 
ΠπρΡΙοΚ πούνου, πο ὖ (16 ΟΘΥ 
γέρων λόγος ΠΗ Ή]) ἃ 8 γΟΥΘ5- 
σοβοπάρθα ΟἸὔοκ, ἄθηη ἀὰδβ 
1008 465 σογθοβύθῃ Ἠδυ8685 
15ὺ βύυοῦβ οἵη τὐϊῦ σαύθηῃ Κίη- 
ἄοτ σοβορηθῦθβ, α. ἢ. οι Γουῦ- 
ἀδυονπα σ᾽] ἄοΚ]10} 85. 

140. )6ν 1851. «αἱσοβύθ!] θα ϑαΐζ, 
ὙΘ] ΟΠ Υ ἄθη Κουτι ἀθὺ Απβύγορμθ γ΄ 
ῬηΠαοῦ, τῖγα πη πγοῖύου ἀαβρϑ ]γύ. 
-- 742. νεάξουσαν, ἄογ α]ύο Ετδο- 
γ801]1 ουσζθαρύ ἤρθη ΕὟΘν 6] πῃ - 
ἴον ἄθπ ΒομΒ] ομύθη ἄον Ξὅὕοτ- 

ἈΑΒΒΟΗΥΠ 

740 

740 

[βίον]" 

ΠΟ Ή θη. -- 748. γάμου οαθυ βρδῦθυ, 
ΘΠ αἷθ6 Ὀοβυτητηϊο Ζ61ῦὺ Πουδη- 
Κοτητηῦ. ὅτε βίας ὅταν, ᾿χὶθ ὅθι 
Ῥ6Ὶ Τιομύθυμι ἴῃ Βο]αὐνβδῦζθη αθὲ 
ΚοπΊ. ομπθ ἄν βἰθῃύ. -- 144. φάος 
τόκου ἀοΥ Τὰρ ἀογ ἀδραυχῦ. -- 
145. πα βοιιτῦ (ρῇορὺ ἀον ΕὙΘυΘΙ 
ΖᾺ ΘΥΖΘΌΡΘΩ) θη αι. 8. Ὑ7.; τὲ ἐὔρί 
Ῥῖβυγ. πὶ Επᾶθ οἴπθβ βόμοη υ0}}- 
βὐθπαιρθη ϑαῦσζθα θἰπθ ΘΙΏΖΘΙΠΘΙ 
Βορυῆ' βου κ Βουγουμορομα δῃ. ὙΕΙ͂. 
τ. -- 140. ϑράσος τας 5. τ. ἃ. 
ϑρασεῖαν Ἄτην, ἀδῃοΥ εἰδομέναν. 

10 

148. ΑἸΘἢ ἴῃ ἀθοΥ τα πο μἾρΘ. 
Ηὐύίο οῃνὺ ἀϊθ αθυθοβύισκο 
ἅδη αονθομβύθῃ (τὸν ἐναίσιμονὶ 
τ πα 516 (1518) ἴτὰ Ῥα]αδῦε 
465 δι πτηδ] Πρ οΥΘομ ὕθι Ὡ10 8 
ἔβυπου πγο110. ὟΥῖ6 ὕβρις ὕβρι 
τίκτει. 80 θυζθαρὺ ΠΏ} ἀδὲ 
Οϑβοβ]θοῃύβ (ἀθυθομυ κοι τοιδθῦε 
δυθομ σοι. Κρ]. Ξαρρ!]. 404: ΖΕ 
νέμων εἰκότως (Ἶὰγθ ταρυϊοσθ) 
ἄδικα μὲν (Πρ ΘΟΙΠ ΙρἽκ6 10) κακοῦ 
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τὰ χρυσόπαστα δ᾽ ἔδεϑλα σὺν πίνῳ χερῶν 
- παλιντρύποις 

» τ ἐν .8., ὉΣΌΥ, , ΄ 3 ᾿ 

ὄμμασι λιποῦσ᾽ ὅσια προσέμολε. δυναμιν οὐ : 

σέβουσα πλούτου παράσημον αἴνῳ᾽" 
πᾶν δ᾽ ἐπὶ τέρμα νωμᾷ. 

"2γε δή. βασιλεῦ, Τροίας πτολίπορϑ', 
᾿Δτρέως γένεϑλον. 
πῶς σὲ προσείπω, πῶς σε σεβίξζω 
μήϑ'᾽ ὑπεράρας μήϑ᾽ ὑποκάμψας 
καιρὸν χάριτος; 
πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι 

προτίουσι δίκην παραβάντες. 
τῷ δυσπραγοῦντί τ᾽ ἐπιστενάχειν 
πᾶς τις ἕτοιμος, δῆγμα δὲ λύπης 

οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ προσικνεῖται, 
καὶ ξυγχαίρουσιν ὁμοιοπρεπεῖς 
ἀγέλαστα πρόσωπα βιαξόμενοι. 

100 

ὅστις δ᾽ ἀγαϑὸς προβατογνώμων, 
οὐκ ἔστι λαϑεῖν ὄμματα φωτός, 

Α » 3 Ω 2 Ἂ τὰ δοκοῦντ᾽ εὔφρονος ἐκ διανοίας 

ὅσια δ᾽ (ΟοΥοομ ρ κοι.) ἐννόμοις. --- 
Ἰῦ2. σὺν πίνῳ ταρίαΡΠΟΥΊΒ0ῃ. χερῶν 
θυ ΒοΟΠΠΟΥ (ον Ρα] βίο. --- 708. 
ὕσια προσέμολε, σον αοῦ 510} ἃ 61 
ΒΘ Ζα. ὅσια ἰοοῶ βαποία, κα- 
θαρά. -- δύναμιν οὐ σέβουσα πλού- 
του, ὙρΡ]. 810-- 318. - 764. παρα- 
σημον αἴνῳ, [ἢ ]50Ή]10} ἀατο ἢ 
ΠΟ δυβϑρθζθιομποῦ, ᾿ἰὐυῦῃ ἅτη- 
10} σΘΡΥΊ 56. -- ὠΤῦῦ. Α1165 
ἰϑπκύ ἀ1τ θυ ἢ ὑἸρ κοῦ, ἀθυθη 
ΒΟΡΥΠ Ποὺ ἀοὺΥ ἀοὺ ψουρϑ] θη θη 
σθυθομ σοῦ 1ϑῦ, σάτα Ζ1616, ἃ. Β. 
Α11605 ψιῖτὰ οἴθθ σθυθοῃύῦθῃ 
Δ1616. συροίμ νύ. Τοῦ ΠΙομίου 
δύ ἀθὰ ΟἾΟΥ βοῖπθ Πβἤθχίομθι 
αὖ οἴποιη Οἰθἀδηϊζθ ὩΌΒΟΒ]ΊΘΒΒΘΗ, 
Ἰϑββθὴ Ὀθαθυθιμρθν 116 ΒΟΖΙΘμτιηρ᾽ 
γα Ασδτη., ἀθυ πητηϊ θ] αν ἀατασῇ 
ναϊένιυθ, ἀθγη Ζιιβοπδτιιθυ πϊομὺ οπὺ- 
ΖΘ θη απ. Υ 61]. τ ρυισθηβ. ἄρῃ Κυϊῦ. 
ΔηΠδηρ χὰ 728 Ν᾿ 

τῦθ. Αρδιμθιηηο ουβομοὶπῦ πα 
πθτα ὙΥ αρΘΏ, ΠΘΌ θη Ππὶ Καβ88}- 
τα, ον (που, τ μον ον ΚΙγί. 

᾿ς ἌΕΞΒΟΗ. ΑσΑΜ. 2. ΑπὴΗ͂. 

ν»". 

Δ ω ““΄ 

110 

σΟΡΘΗΌΘΥ ΠΥ αἴθ ἀθὺ ΗθΥΥΒΟ ΠΟΥ Π 
σο θμυθπαθ Πσίαγτοθῦ Ὠθυνοῦρθ- 
Κοησὺ μαῖα, θορυβϑὺ βϑίπθῃ Κα ]ρ' 
τοῖν ἄθιη ΕὙΘΙπαα ΘἸΠΘῚ ἃ5 (61) 
Ἠθύσθη βἰβθηητηθπᾶθη ἐγθαθη (ΘΒ81η- 
ππηρ ἀπα σποιδὺ ἀδτυαπ ἢπ, (885 
Αρϑτη. ἅ16 Ὑουβι μϑυπηρθη ὑΥΘΌΘΥ 
Τάρθθ ΟΠ] ρυϊἕθη ἀπ πιομῦ ΑἸ]θὴ 
ἰσαθθη τηῦρσθ; Θἴηθῃ 5ύαυὶς τηδΥκΙγ- 
ἴδῃ ΚΚοπίγαβὺ ἄδζτι ὈΠαΘὺ ἅτ Πθαθ 
ον ΚΙγῦ. 828. 

101. τὸ δοκεῖν εἶναι 6886 υἱάογΊ. 
--  πρ2. προτίουσι, πϑχη]. πρὸ τοῦ 
εἶναι. --- δίκην παραβάντες, ΘΌΘΗ Ὑγ61] 
516 ΠρΌοΠο]η. --- 705. τε--καί, 850 
νὶθ -- ΘΌ6150. -- Τ67. βιαξόμενοι, 
ἀδάστοη, ἀδθ5 816 ἄθῃ ἀγέλαστα 
πρόσωπα (ἰθνα!ῦ φηΐμαη, πο θη. 
816 ὁμοιοπρεπεῖς. [)6ν Ηϊαΐτβ. 501] 
ἀυτο ἄϊο Ῥαῦβθ, αἴθ. σὰ τη Π 6}. 
ἄον ϑιπη ἰοτάθυῦ, θαὐβομα] σὺ 5611, 
Απάοτθ ποῆτηθη Π8Οἢ βιαζόμενοι 
ἄθῃ. Αὐβ}} οἴπθθ ὩΠΔΡΒΟΌΒΟΠΘΗ 
ΟΠ] αββυουβο5. (ΡΓΟΘΙἸ 8115) ἃ. --- 
109. φωτός, 465 Ηδυο}]6.5. --- 170. 
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90 ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

ὑδαρεῖ σαίνει φιλότητι. 
σὺ δέ μοι τότε μὲν στέλλων στρατιὰν 
Ἑλένης ἕνεκ᾽. οὐκ ἐπικεύσω, 
κάρτ᾽ ἀπομούσως ἦσϑα γεγραμμένος 
οὐδ᾽ εὖ πραπίδων οἴακα νέμων, 11 
ϑάρσος ἑκούσιον 

ἀνδράσι ϑνήσκουσι κομίζων. 
οὐκ ἀπ᾽ ἄκρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀφίλως 

εὔφρων πνόος εὖ τελέσασιν. 

γνώσει δὲ χρόνῳ διαπευϑόμενος 780 
τόν τε δικαίως καὶ τὸν ἀκαίρως 

πόλιν οἰκουροῦντα πολιτῶν. 

νῦν δ᾽ 

ΑΤΑΜΈΜΝΩΝ. 

Πρῶτον μὲν άργος καὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 
δίκη προσειπεῖν. τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 
νόστου δικαίων 8᾽ ὧν ἐπραξάμην πόλιν 78ὅ 
Πριάμου. δίχας γὰρ οὐκ ἀπὸ γλώσσης ϑεοὶ 
κλύοντες ἀνδροϑνῆτας ᾿Ιλίου φϑορὰς 
ἐς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διχορρόπως 
ψήφους ἔϑεντο᾽ τῷ δ᾽ ἐναντίῳ κύτει 

ἐλπὶς προσῇει χειρὸς οὐ πληρουμένῳ. 790 

τὰ τοϊαῦν. -- δοκοῦντα, δχη]. σαί- 501] νοῦ ψήφους ἔϑεντο ὉΡΒ ΡΘΕ, 
νειν, --- 114. Ν 6ΤΌ. σὺ δέ μοι ἀπο- 4 (165 ἄθτῃ Ξἴπηθ πϑ 0 ἢ 80 ΥἹ6] 815 
μούσως οὐδ᾽ εὖ οἴχκα νέμων ἦσϑα 
γεγραμμένος, ἀπ ναΥϑὺ Τη11 61}- 
σορυβοὺ 8418 ΘΙΠΘΥ, ΨὙΘΙΟΠΘΥ 
ποὺ νουβύϑπηαϊρ ἃ. 8. ἡ. -- 
το. ψθυαουθθπθ ϑ[6116. -- Τ{79. 
πνόος, Οοπ]θούαν ἔν ἀὰ5 ἅδου- 
Ἰϊοίουί πόνος, (ὁ Θϑ1: πΠ ΠΡ. 50 Ρο- 
αἀθαΐοῦ πνεῖν πον 561η“ τπιπᾶ 
πνεῦμα » ΘΟ Θβιππθηρ'" ; Ὑ8]. βαρρι. 
28: δέξασϑ᾽ ἱχέτην τόν “ϑηλυγενῆ 
στόλον αἰδοίῳ “πνεύματι χώρας. -- 
οὐδ᾽ ἀφίλως εὔφρων, οἷπθ Ῥ6Ὶ θη 
ΤΥΔΡΊΚΘΙΗ πού Β6]Έθμπο, ὉΠ5 5ρ1{2- 
Ππαιρ ΘΥΒΟΠ ΘΙ ΠΘη66 Θορσοιαθουβἑοὶ- 
Ταηρ γο (Θροηβεζθρῃ. 

180. Ὀ61Ὶ Ἠοιηοὺ ρῇκδρὺ Ζθιβ 61η6 
Ὑγαρθ χὰ δεϊΐθη, ἄθὺ ὐ θη 150} 6 
Τιομύου Ἰδοὺ 616 Οούθου χὰ θ θη 
ἀουιομῦ ρου ἀ16 δομα!α ἄον Ττο- 
ἼΔΉΘΥ φαβδτηχηθηΐγθίθη, α16 δὐγοιύ- 
βῷοηθ. θυ θη τιπα ἀαγῦρον. αὐθδόϊιι- 
1Ή6 γι. --- 780. ἀνδροϑνῆτας φϑοράς 

--οἡῇ 

ἐψηφίσαντο Ἰ᾿ϑ50. Φθαοοἢ δῦ α165. Ὀ68. 
ψοσθι 465 Ζιιβεῦζοθ ἐς αἷμ. τεῦχος 
ἀπδβουδῦ μΒατὺ πα τηϑη αὖ τὺ Π ϑομΐ 
οὐ διχορρόποις ψήφοις γοττηθίηθῦ, 
-- οὐ διχορρόπως, ἀαπη, 55 αἿ6 
δέξου δἱμϑυμτητηῖρ ΤΎΟ]α᾽ 5. Ὑ ογᾶθυ- 
Ῥθη ῬΘβομ]θββθη, βύθῦ α16 δγ- 
βύθ Πππηρ' ΗΟ ΘΥ 5, ΟΠΘΟΒ οἷ ΤῊ 
ον Οὐξῥου τβμτομα ἀ65 Κατυρῆδβ 
416 Ττοου Ὀθβομεχύ, πϊοηῦ ἴση ὙΥ1άΘΥ- 
ΒΡΥΊΟΗ ; ἀδρορθη ᾿δυβομοίπθα ΗΪΘῚ 
16 Οδέξον βοι ϑυδηαϊρ, τϑμγοπᾶ 
μοὶ Ηοτποι πὰρ Ζθιιβ 16 Ἐππβομοί- 
ἄππρ' μαῦ πᾶ 5ἴοι ἴμτὰ ἀ16 ἀπάρτι 
αδίίον. ΔΆΒΟΒ]ΘΒΒΘΗ, ΥΒ]. 1]. 4, θ2. 
ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦϑ'᾽ ὑποείξομεν 
ἀλλήλοισιν, σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμοί" 
ἐπὶ δ᾽ ἕψονται ϑιεοὶ ἄλλοι ἀϑάνατοι. 
- 790. Βοῖίπι Αὐΐξδύθμθη 7665 οἷπ- 
ΖοΊπθι Πϊομέουβ πῃ ὔθ θυ ἀπάθτθῃ 
{πη πιομὺ 416 πα ταῦ θυ ΘΙ τΆτηι 
Ξοηάθυ ΠῚ ἀϊθ ἨοΟΓΠπαησ 80] 

ἃ 



ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. δ1 

καπνῷ δ᾽ ἁλοῦσα νῦν ἔτ᾽ εὔσημος πόλις" 
ἄτης ϑύελλαι ξῶσι᾽ δυσϑνήσκουσα δὲ 
σποδὸς προπέμπει πίονας πλούτου πνοάς. 
τούτων ϑεοῖσι χρὴ πολύμνηστον χάριν 
τίνειν᾽ ἐπείπερ καὶ πάγας ὑπερκχότους 790 
ἐφραξάμεσϑα, καὶ γυναικὸς οὕνεκα 
πόλιν διημάϑυνεν ᾿“ργεῖον δάκος. 
ἵππου νεοσσός, ἀσπιδηφόρος λεώς. 
πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν. 
ὑπερϑορὼν δὲ πύργον ὠμηστὴς λέων 800 
ἄδην ἔλειξεν αἵματος τυραννικοῦ. 
ϑεοῖς μὲν ἐξέτεινα φροίμιον τόδε᾽ 
τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα μέμνημαι κλύων. 
καὶ φημὶ ταὐτὰ καὶ συνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 
παύροις γὰρ ἀνδρῶν ἐστι συγγενὲς τόδε, 80ῦ 

ἄϊθ56 (χειρός), Οὔ πὸ 885 416- 
Β6Ι06 σοί! ψιτὰ, ἃ. ἢ. ἀ16 
ἀηᾶογο ὕτπιθ σψαγύοίθ νϑυρθθθηβ δαΐ 
οἷπθ ϑύμπητηθ, υῷ]. 1401 οὔ μοι 
φόβου μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖ. 

191. 4855 ἅα16 δύφαὺ σουβύδειὺ 
1580, Καπ τᾶν σορθηνθτγυὑϊρ' 
ΠΟΘ δὰ διοἢ ΘΥΪΓΘΠΠΘΠΗ, 80 
Ῥοαθυΐθηα ὑπ ὑπ δηρΊθιο ἢ Ὑγ81 
Ττο]α. --- 792. 16 5ὺδτιηθ 465 
γουάθυθθη5 ἸΘΌθΘη πΠΟΟἢ παπᾶ 
παν τοῖῦ Μᾶπ 6, πὰὺν δ ηρ 58 Τὴ 
οΥβύθουθομπα οοηὐβοπαθῦ ἀϊ16 
ἌΒοπο ἀθπ ἔούνοη θατρῆ 465 
Πϑιομύμ ατη5. --- 179. καὶ --- καί 
γΘΥΙπαοῦ Ποὺ ΤἀΘη ΊΒΟΠ65, ἘΠῚ 68 
ἀααθχοι, (85. 65 850. 8415 θ΄ ἀορῃ61- 

ἴδ8. ϑυβοῃπθιηῦ, Ὀθβοπάουβ βὔασκ ΠοΥ- 
ΟΥΖΌΠΘΡΘη. 1685 ιϑῦ Ἰορίβοῃ πἱοῃΐ 
ΘοΥγοκῦ, ΔΌΘΥ ῬΒΥΟΒΟΙΟΡΊΒΟΙ γο]]}- 
Κοτήταθη Ὀορυπαϑῦ. --- 197. Ζργεῖον 
δάκος, ἀῶ 5 δὐρινίβομπ Βδαῦ- 
ὑΒ1θΥ πᾶχη]. ἀ16 ΑΥΡΊΥΘΥΒΟΠ ΘΔ ἴτη 
Τ6 10 ἄθ5 ἤοβθθθ. 1)ὲ85 ΒΔ σιγά 
γου θυ οιῦ ἀαγομ 488 οχορϑίβοῃ 
Βιησαρσοίασίο Οχγτθόσοη ἵππου νεοσ- 
σὸς ἀσπιδηφόρος. Τ)6πη ταῇῦ νεοσσός 
ἰδεὺ ἀσπιδηφόρος σὰ γοΥθίη θη ππᾶ 
λεώς, 5 ἀα5 ΒΙ14 εὐὔτοπα ἀἄυτοι- 
Ῥυϊομύ, ᾿ϑῦ νογαθυθῦ; ταδὶ παὺ ἀφ ν 
ΘΠΒΡΥΘΟΠΘ μα λάβρον (πήδημα) γοτ- 
χαὰπί μοί. --- 1799, Εἰ πητι5 θ61 ΜΙ ΔΟΥΟΌΪτιΒ 
0. 2 παηὶ ἡνααΐηιο δ᾽ αἰέν διυρογαδτξ σγα- 

υἱάσιδ αὐ ναΐὶβ ἐχυνι8, 800 χιυὶ ραγέι... 
αγάνα ρεγαοί Ῥεγφαηια. --- 16 Πλενά- 
δες, ἀἃ5 ΞΙΘΌΘΙΡΘΒΌΤΗ, σΘΠ ΘΗ ἴτὴ Νο- 
γϑι  Υ απύου : ΘΟ ἀοὺ ρου ὉΠ ]ΠἸΟΠΘῊ 
ΑΗΘ ἤΤηΘ ὩΌΘΥ Π6] ΤΎΟ] 5 σου πηρ' 
1 θη Βορίηη 465 ΕὙΠΒΊΔησα. Π)ὼ- 
ΠΟΥ πάθη Απάθτθ ΠΙΘΥ οἷπθ Βε- 
Βπηχατπρ ποὺ ἀοΥ Φ τ ΘβΖοιί, 
ΒΟΒθτ ἀοὺ Ζοιῦ ἀον Νεομύ, νοῦ 
Μιύθου ποῦ, ὸ δθοι 416 Ἀδαῦ- 
{π͵16γ6, ττῦ ἀθηθη 616 Οὐ] Πθη γου- 
Θ] Ομ η οσάθῃ, δ Πα Ὁ ΔΒ ΖΊ ΘΠ 6. 

800. 415 Βταῦὺ 465 οβ568 ΜᾺΓ 
(5 Ηθοὺ ἴθ α16 δασὺ σϑαγαηρθῃ, 
76ὑχῦ ϑυνγοιδὺ 65. 510}: 815 οίῃ Ὀ]πύὺ- 
αὐἀγϑθσον Τῦπνο; ἀρυσθηθ γρὶ]. 
φπ 217. --- - 801. αἵματος τυραννι- 
κοῦ, ΜΙ (65 Ρυϊδιηιθ, ΤΎΟΙΠΤΒ, 
Αρβύγαμπαχ. --- 802. Αραπι. παύξθ ἢ π- 
ΘοΥΘ Ζοιῦ Ῥ6Ὶ ἀοΥ ϑ'ομ] θυπηρ γοΠ 
ΤΥ] 5 Ὁ πύουρδηρθ νουϑι]ῦ, ΔΌΘΥ 
ποῦ, πὶ 5106}: 56] υϑὺ χὰ τη θη, 
ΒΟΠΙΘΤ ἀπὶ (θη (ἀοῤέογη θη ῬΥΘΙ5 
Ζὰ σθθθη, ἀποὺ ἀθὺ ἔτοσητηθ Κὐπὶρ 
50. Ὀθτη ΒΟΡΊηΠ, ΜΊ6 Ὀθῖηὶ ΘΟΏ]55 
ΒΘΙΠΘ Βυχθ Παρ ἃ 616 Οὐὐύξον 
ΒΙηνγ οἰϑῦ, 6] 086 αἴθ Ταῦ γο]υαοιῦ 
ΒάΡΘπ, γρ]. ὅῦοῃ 825. 20. -- 808. 
ἀρ Ν᾽ οὐΐοϊη Βοζὰρ δα θη 6 
ΟΘβ πη παπρ, ἀοῖημθ ατπαηἊ εὑ 2θ 
πω 6 100} ρομπῦγῦ ππα ἄθηκθ 
ΠΥΘΟΙ͂, ἃ. ἢ. ΒῶΌ6 10} ψΟὮ] Ὀ6- 
φοη ὑοῦ. 
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ΌΩ ΑΒΒΟΗΥΠΙ 

φίλον τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἄνευ φϑόνων σέβειν. 
δύσφρων γὰρ ἰὸς καρδίαν προσήμενος 
ἄχϑος διπλοίξει τῷ πεπαμένῳ νόσον᾽ 
τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὐτοῦ πήμασιν βαρύνεται, 
καὶ τὸν ϑυραῖον ὄλβον εἰσορῶν στένει. 810 
εἰδὼς λέγοιμ᾽ ἄν --- εὖ γὰρ ἐξεπίσταμαι 
ὁμιλίας κάτοπτρον --- εἴδωλον σκιᾶς 
δοκοῦντας εἶναι κάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. 
μόνος δ᾽ Ὀδυσσεύς. ὅσπερ οὐχ ἑκὼν ἔπλει, 
ξευχϑεὶς ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος᾽ 818 
εἶτ᾽ οὖν ϑανόντος εἴτε καὶ ξῶντος πέρι 

λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα, πρὸς πόλιν τε καὶ ϑεούς, 
κοινοὺς ἀγῶνας ϑέντες ἐν πανηγύρει 
βουλευσόμεσϑα. καὶ τὸ μὲν καλῶς ἔχον 
ὅπως χρονίξον εὖ μενεῖ βουλευτέον. 853. 
ὕτῳ δὲ καὶ δεῖ φαρμάκων παιωνίων, 
ἤτοι κέαντες ἢ τεμόντες εὐφρόνως 
πειρασόμεσϑα πήματος, τρέψαι νόσον. 
νῦν δ᾽ ἐς μέλαϑρα καὶ δόμους ἐφεστίους 

8006. φϑόνων, (6Υ ῬΊυγΆ] σνοῃ 
ΑΡδίγακίοπ. πο βομδὺ τὴ ΟτΊθοῃ. 
πού βο]ΐθη. --- 807. θΘηπ ἀ88 
αι νῦβϑου ἀαοδιπηθππρ ἴὔρὺ 
ἄθτὰ [Πρ] ΟΚ]ΙΘΠ Θα Ζτὶ 561} 61 
16146 Θ΄ ἸθαΘΒ Ζι: 1ῃ πῃ 
ΒΟΒΙηοΥὺ πιο ΠῸῚ 5610 Πι:614, 
Βοηᾶθτπ ΖΌΡΙΘΙΟΗ ἔγθυγᾶθβ 
ΑἸ οΚ. Ὁ). ἢ. ἀδ5 απ Ῥῦβου ὅδ6- 
Β᾽ηηαηρ γοῖθὺ ἴῃ ἀαχα ἔγΘμγ 65 
ΟἸᾶοΚ χὰ Ῥοπθιάθη. -- Ο καρδίαν 
προσήμενος, ἄογ Ασουβ. ψ16 178. -- 
808. νόσον, ἀἈ556106, νγὰβ 809. τηῖΐ 
πήμασιν ὈΘΖΘΙΟμποὺ ᾿ϑὺ. --Ὃ 812. 
εἴδωλον σκιᾶς, 516 511 ἨΠῚ ΘΙ] 
Βομβούνοη, 78 μὰν ἀῶ 5 ΒΙ1] ἃ 61} 685 
Βομούνθθη 5, πῆτη]. νοὴ Ἂἰθ1η, 88 
516. Ζὰ 5610 ΒΟΠΘΊηθη. -- 814. 10 
81 5105: Δ Π Πρ 6 Ἡυϑπππρ (68 
Οαγϑδβοιιβ βομοιηῦ θηθη Ἠ]ηνγ615 ἁυΐ 
(5 ϑαύγυϑριοὶ Ῥυγούθιιβ χὰ θη Πα] [θῃ,, 
ΘΌΘηΒοΟ Υ. 810. Κρ]. χὰ 000. Οανγ85. 
2. 488, ὕῦ4Η. ιϑύ Οαγβδθὰθβ ἋδΥ 
δἰηχίρο, ἄθη Ῥγούθιιβ θη ΜΘΠΘ]Δ 05 
4,15 ΠΟΘΙ ἸΘΡΘμα ὈοΖθιοηποῦ. Π1Θ568 
ΟἸᾶοκ ἀ65 Οαγββθαβ μαῦ (6. τη γα]1- 
βίσθηθ ΛΘΒΟῃ. 1πὶ ϑαΐγυβΡ161 Ῥγο- 

ἰθαβ τη] ]ΟΠΘΥΎ ΘΙ56 ταῦ Βοίηου Τ Ύθας 
ϑσθρθθ. Αρϑμιμ. ἴθ ΖΒ ΘΗ ΠΆΠΠΕ 
Θοθυδομῦ πἀπα οὐ μηῦ 058} αἰθ' 
56106 ΒΙ6Υ. -- 816. ἄρβιη. Κη 
Οἀγββθαβ πιομὖ θυ μη θη, ΟἾΠΘ 56 ῖπὲ 
ΤΉ ΘΙ πΘἤτηΘ 8 ἄθυὴ ΘΟΒΙΟΙτΒα 16 68 
Β6]ΌΘη ὙγΘηΙρ ῦθη8. 1Π ΘΙΠΘΙ ἸΓΌΥΖΘῚ 
Ὑγονΐα δυβσυαηίοκθη. --- 817. σϑ 
πδθον τὰ δ᾽ ἄλλα, τὰ πρὸς πόλι: 
τε καὶ ϑεούς, ἀῶ5 Δπηάθδυθ, ψ8! 
ἄθ δίωοθποπα 6 αδύθου κα]θα! 
Βούν, πΟ]]Θὴ Ὑ1Υ 10 ΘΙΠΒ] 
σι ΘΙ ΒΟΥ ΠΟ 6 Ὑ ΟἸΚΒΥΘΥ 
ΒΦΙΩ] ὰὴρ Ὀοτωύμθη. -- 819 
ΟἸοθσο δά]. 11. ὅ. 11. χιίαθ βωηαν 
φοϊογιγέ, φιιαοιγηιο γαξίομο βϑαμιαῦο 
χιίαθ γοδοοαηάα γιέ, πορ ραΐϊαὶ 
αὐ γρογηῖοίοην οὐοϊέα 8 ὨιαΉΘΥγ. -- 
821. ὅτῳ, ψοῦΐαι, ΕΥ τ Θ]0Π8, 
Π6}061]. --- 8922. Μιὺ Βτϑππθ οὗ 
Βομπθῖάθη ψοτᾶθη ΜΙ (δὲ 
{6 061] δπρηοίΐθη, ἀϊο Κυϑηῖϊ 
ποῖῦ σὰ δαὐΐθγηθη. -- εὐφρόνψῶβ. 
Χϑπορμ. ΑμδΡ. Υ. 8. 18. καὶ γὰξ 
οἵ ἰατροὶ τέμνουσι καὶ καίουσιν ἐπ᾿ 
ἀγαθῷ. -- 834. δόμους ἐφεστίους 
Ζχὰ 418. κι 



Ξ, ἐλθὼν ϑεοῖσι πρῶτα δεξιώσομαι, 
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οἵπερ πρόσω πέμψαντες ἤγαγον πάλιν. 
νίκη δ᾽ ἐπείπερ ἕσπετ᾽. ἐμπέδως μένοι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἄνδρες πολῖται, πρέσβος ᾿Ζ“ργείων τόδε, 
οὐκ αἰσχυνοῦμαι τοὺς φιλάνορας τρόπους 
λέξαι πρὸς ὑμᾶς" ἐν χρόνῳ δ᾽ ἀποφϑένει 8890 

τὸ τάρβος ἀνϑρώποισιν. οὐκ ἄλλων πάρα 
μαϑοῦσ᾽, ἐμαυτῆς δύσφορον λέξω βίον 
τοσόνδ᾽. ὅσονπερ οὗτος ἣν ὑπ᾽ Ἰλίῳ. 
τὸ μὲν γυναῖκα πρῶτον ἄρσενος δίχα 

ἦσϑαι δόμοις ἔρημον, ἔχπαγλον κακόν 3 
830 

πολλὰς κλύουσαν κληδόνας παλιγκότους᾽ 
΄“ 

καὶ τὸν μὲν ἥκειν. τὸν δ᾽ ἐπεισφέρειν κακοῦ 
κάκιον ἄλλο πῆμα. λάσκοντας δύμοις. 
καὶ τραυμάτων μὲν εἰ τόσων ἐτύγχανεν 
3 δὰ Ως. ς δ 5 2 ΄ 

ἀνήρ οὗ Ρ 03 πρὸς οἶκον ὠχετξυξτο 840 

φάτις, ᾿τέτρηται δικτύου πλέω λέγειν. 

εἰ δ᾽ ἣν τεθνηκώς, ὡς ἐπλήϑυον λόγοι, 

τρισώματός τἂν. Τηρυὼν ὁ δεύτερος, 

828. ΚΙγί. ψοπαθῦ 8100} ζαπδομϑὺ 
ἂπ ἀθη ΟἿΟΥ, ὉΠῚ 5100 νοῦ αἸΘΒΘΙὴ 
Ζὰ Ομ βομ] αἸσθη, 8.55 516 γῸΠ 1ΠΥΘῚ 
ΤΑθ 06 ζῦτη Νίδῃμθ γθάθῃ Μ01}1}, νγ8 8 
οἴπθη Ὄνοιθθ ἴθ Οδσοησναγῦ Αη- 
ΑΟΥΟΥ πιοηῦ σίου. Ἐπὲὴ Εἰπίβομα!- 
ἀϊσυηρσθρυιπα Ἰιοσὺ βοποη 1 ΑΘΓ, 
ἄθτη μοῦ χυγᾶγ ρουμαιρὺ σακοτὰ- 
τη θη (γο]. 1858), ΔΌΡΥ ΒΙΘΥ πιομύ 
οὔποθ Βοζίθμαηρ σου! ἢ] θη ΑὩγθαθ 
πρέσβος; ἄθηι Ὀο]δμτίθη Ὑ ου γθίθυ 
ἄρον Κίασιί σορθη του ουβομοιαῦ 98 
ὙΘΠΪΡΘΤ ὉΠΠΔ ΤΙ ΘΙΉΘΒΒΘΏ. --- 880. ἐν 
χρόνῳ, ἄὰ 516 50 ἴαπρθ Ζοιύ, ψϑῃ- 
τομαᾶ ἼἌρατα." 5 Αγ Θβθημοιῦ, τοῦ ἄθτι 
πρέσβος ζΖτι γοΥ ΚΘ ῆγθα μαύίο, 1ϑῦ 416 

ΟΒΟΠ Θὰ ΤΟΥ Ἰπγὴ σοβομνιπᾶθη. Π1688 
ξαϑὺ ψαϊγαι! θη Απγθάθ ἂπ α16 (ἰ6- 
τοπΐθη, αἴ6 ἀῶ5 Ὀθβϑίθ ΕἸ ΘΥΘΠΤηΘῚ. 
ταὶ ἴῃ πη0η γογαυββοίζθη ᾿δδθί, ἰδ 
ΟΠ] ρσοοιργιοῦ, 616 ὈΘαθβιομ σία 
Καηρ ααΐ Αραηη.᾽5 Ουδμ6 11 ἄρον 
ΚΙγύ. φαβζυθεη. --- 881. οὐκ ἄλλων 
πάρα μαϑοῦσα, πἰομὺ ΘΒ τίθβ, 
Βοηάσθτῃ Κορ αύου]οῦθ5 08: 6116 
ΘῈ ταὶϊί, αἰβο Ια πέοτο ὟΝ Δ ἢ τ ἢ 610. 

» 
ΩΝ Ἢ 
ὼ ἔῃ. 

-- 888. βίον τοσόνδ᾽ ὅσονπερ γτᾶρ- 
παπΐ, τη θη 6 ΌθΘη να τοπα ἄθυ 
Δριύ, 815 --. 

884. πρῶτον, ἀδ.85 616 ΕὟδτι 4]161η, 
γΘΥ]ΆΒ56ῃ τὴ Ηδιβο ἰορύὺ (884. 886); 
οἴῃ ζυυοιΐθϑ [{6 06] δῦ, (55 101 γ1616 
Τυδπθυθούβομαξθοη ρου ἀθη δ 
σαροίσαρθη σογᾶθη (8311,).. 6ῃ- 
μΘ ἢ ἰδ Υ. 886, αἀοὺ σὰν 0811 6- 
γὰρ (65 2ύθῃη. [16 0615 ρϑῃῦσγί, δὴ 
ΒΘΊΠΘΥ 6116. οἴἴθηραν πηρϑηὄτιρ,. --- 
8811. θ16 ἀθρουϊτοίουίθῃ ὟΝ οὐὐθ 50116 
80 016] 5οῖπι γγἱθ καὶ τὸν μὲν ἥκειν κακὸν 
πῆμα λάσκοντα, τὸν δὲ λάσχοντα ἐπεις- 
φέρειν κάκιον ᾿ζλλο πῆμα. Ν. 8860-- 
838 516 Βοη ψου νου θυθῦ, ἀΟ 0} 15 (6. 
πη ἘΠαν. - 889. Πα5 ἴπ Υ͂. 8877. 
ΚατζΖ σζαβαυητη θη ρ ἔαββίθ χυγϑῖῦο [7606] 
τα πὰπ ἴῃ ΖΜ ΘΙ ΠΘΙΠΠρου ΟἸ16646- 
ΤτηΡ᾽ (μὲν .-- δέ) γγοιΐου ἀαβρο τ γί. 
841. πλέω λέγειν, Ζὰ 260. --- 842. 
ὡς ἐπλήϑυον λόγοι, 6 485 66- 
τοῦ 510} γον θ᾽ ἐμ] ἰσύθ, 
Ἁ. 1. 850 γ16]γ18], 50 ΟἿ, 215 ἀδ 5 
ἀοΥϊομῦ Ῥοβαρύο. --- 848. αουγ- 
ΟἾΘ5, ΟἸΘΒΟΥ ΠΙΘΒ6. τὺ 3 ΤΟΙ ΘΙΏ, 
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[πολλὴν ἄνωθεν, τὴν κάτω γὰρ οὐ λέγω. 
χϑονὸς τρίμοιρον χλαῖναν ἐξηύχει λαβών, 840 

ἅπαξ ἑκάστῳ κατϑανὼν μορφώματ Ξ ΠΕ ΡΘΙ ΕΙ πορασος 
-" δ τοιῶνδ ἕκατι κληδονῶν παλιγκοτῶν 

πολλὰς 

ἔλυσαν 

ἄνωθεν ἀρτάνας ἐμῆς δέρης 
ἄλλοι πρὸς βίαν λελημμένης. 

ἐκ τῶνδέ τοι παῖς ἐνθάδ᾽ οὐ παραστατεῖ, 850 

ἐμῶν τε καὶ σῶν κύριος πιστωμάτων, 
ὡς χρῆν, ᾿Ὀρέστης᾽ μηδὲ ϑαυμάσῃς τόδε. 
τρέφει γὰρ αὐτὸν εὐμενὴς δορύξενος 
Στρόφιος ὁ Φωκεύς, ἀμφίλεκτα πήματα 
ἐμοὶ προφωνῶν. τόν ϑ᾽ ὑπ᾽ Ἰλίῳ σέϑεν 8ὅ 
κίνδυνον. εἴ τε δημόϑρους ἀναρχία 
βουλὴν καταρρίψειεν, ὥστε σύγγονον 
βοοτοῖσι τὸν πεσόντα λακτίσαι πλέον. 
τοιάδε μέντοι σχῆψις οὐ δόλον φέρει. 
ἔμοιγε μὲν δὴ κλαυμάτων ἐπίσσυτοι 
πηγαὶ κατεσβήκασιν, οὐδ᾽ ἔνι σταγῶν. 
ἐν ὀψικοίτοις δ᾽ ὄμμασιν βλάβας ἔχω, 
τὰς ἀμφί σοι καίουσα λαμπτηρουχίας 

ἀτημελήτους αἰέν. ἐν δ᾽ ὀνείρασιν 

8 Κορίθῃ, 6. Αὐτηθη ππα 0 ΒΘΙΠΘΗ, 
Καπη 510} τὔμηηθη ϑηη8] σοίδαϊοί 
ὙγΟΥ6ῃ Ζὰ 56 1η. [)65 ΟἼΘΙΟΠΘη υγσαθ 
Αρϑηι. 516}: τὔμηηθη Κῦμμθη, ΘΠ 
416 ἄδθου. 18 γουργθιξοίθη Οθυτοηΐθ 
Ὑ8 ἢν ρΘΎΘΒΘΙ γἤ 61. -- 849. ἔλυσαν 
ἄλλοι πρὸς βίαν, δἃπάθτθ ὙΙΘΘΥ 
τη ηθη 116 η, ποῦ 106} 56] 1080. --- 
λελημμένης δέρης, 465 οΥρτῖῖξο- 
ΠΘ6Π, ΖΕΒΘΙΠΙΠΘΏΡΘΒΟΒ ἢ ἄσῦθη 
Ἠ81565. Π1ι6 Βιραπρ!ηκαύου Ππαρῦ 
5105. πιομῦ ΠΥ ἴῃ ἋΟΥ Τταρῦα!ϊθ, 
ΒΟΒΘΘΥΉ ΘΟ. ἴῃ ον Κουηδαϊθ. ΠΟΘ 
δῦ α16 Τιοϑασὺ Καῦγη τἱοῃθρ. ὙΡ]. 
ἄθῃ Κυὶύ., Δμη. --- 888. ΝὍΟΙ δ 
ϑαρο γισα Οτγοϑῦ ουϑῦ π8 0) ΑΡΆΠ1.᾽ 8 
Εὐγυπουπηρ ΒΘΙ ΤΏ ]Π1Οἢ ἀπ ἀθιὴ Ηδιιδθ 
ἩΦΟΝ ῬΠΟΙΚΙΒ στπὶ ΤΟ ΠΙΟΒ σΘ ρυδοΐ, 
ἀδτηϊῦ 561η σοῦ Αθριϑύῃ Ὀθατοῃῖοβ 
ΤιΘῦθη οὐπαϊΐθη. Ὀ]ΟΙΡΟ:; ἃ ἸΙΏΒΘΥΙ 
ΘΟ νΟΥ 16 ΠμοῪ Βούθαπρ' τηϊῦ αοὺ 
Ευηογαπηρ ΑΡΘΠ].᾿5. ΒΟΠ]1οϑδύ, δὺ 
{υ]]ορΊΒο 6 Ζιιβαιηγη θη Πδηρ᾽ ἈΡΘΙ (16 
Ἡϊηνγοίβαπρ ααΐ 16 ἤδομθ ἴπη ἴο]- 

σομάθη ὐϊοκο (νρ]. 1018. 1640) 
ουΐοταθυίθ, 5ὸο παῦ Αθβου!αβ α16 
ϑαρθ ἃρσοδ πογῦ. --- 8580. εἴ τε, απ 
ΘΗΝ 1ἢ ἄθρθιη Ε8116, 4855 αἃ 
ΓΒ 115ύ. --- 867. βουλήν, ἄθη Βα, 
ον ἴῃ Αρϑηη.5 ΑΡνΘβθημοιῦ ἀ6Π 
δία νουνγαϊοίθ, ὑπ αἀοὺ 80} 
ἄθββθη ΤοαάΘ 1τπ Νδτηθη (658 ΟΥθδῦθβ 
αἴ Βορσρηΐβομα ἔθου τῦγαθ. 
Τοθυῖσθηβ Ῥοσηῦ αἃ1θθ86 ΕὐτοΒΐν, 
ἀδ85 ἀοὺ δῆμος ἀ΄16 Ἰορσιίτηθ Ὑου- 
Ταβϑαηρ βύυὔσζθη τηδομίθ, ϑαῇ ΘΙΠΘΥ 
Τορουίσαριιαρ βρϑξουου Ζυβίδηαθ, 
δα οἰἴπθιη ΑἸΘΟΙΠΤΟΙΊΒΙΊΤΙΒ. --- ὥστε, 
ψ16. -- 86ὅ8. τὸν πεσόντα, ἀ6Π 
Ογθδίθϑ, ΘΠ 516 1Πη, ΟΟΥ ΒΟΒΟΝ 
ἀατοι ἄρῃ Τοα 65 Ν αὔθυβ ἀπρΊ ο}ς- 
ΠΟ ννᾶσθ, ποοὴ ἰθοταϊθθ ἀθ5 ΤΉγχο- 
π65 ὈΘυααὈέρη.. --- 89. σκῆψις, τ ϑτηΐ, 
65. Βέσορϊοβ. 

8608. 516. Ῥγθηηῦ Ὀ βρϑὐ ἴῃ αἱ8 
Ναομὺ Τπομὲ, ἰῆσθαι ΟΘΙΏ8Η], 61 ΘΓ 
ἸΠΊΏΘΙ ὙΘΥΘΘΌΘΗΒ, ουγαγίθπα. - 



ἀκ ἈΘΑΜΕΜΝΟΝ. δθ 

λεπταῖς ὑπαὶ κώνωπος ἐξηγειρόμην 
ῥιπαῖσι ϑωύσσοντος, ἀμφί σοι πάϑη 
ὁρῶσα πλείω τοῦ ξυνεύδοντος χρόνου. 
νῦν, ταῦτα πάντα τλᾶσ᾽. ἀπενθήτῳ φρενί --- 
τερπνὸν δὲ τἀναγκαῖον ἐκφυγεῖν ἅπαν -- 
λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα τόνδε βουστάϑμων κύνα, 870 

σωτῆρα ναὸς πρύτονον, ὑψηλῆς στέγης 

στῦλον ποδήρη. μονογενὲς τέκνον πατρί, 
καὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ᾽ ἐλπίδα, 

κάλλιστον ἦμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος, 
ς ΄ » "τ ) 
ὁδοιποόρῳ διψῶντι πηγαῖον δέος. 

τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ προσφϑέγμασιν᾽ 
φϑόνος δ᾽ ἀπέστω᾽ πολλὰ γὰρ τὸ πρὶν κακὰ 
ἠνειχόμεσϑα. νῦν δέ μοι, φίλον κάρα, 
ἔκβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μὴ χαμαὶ τιϑεὶς 
τὸν σὸν πόδ᾽. ὦναξ, Ἰλίου πορϑήτορα. 880 

δὃμωαί, τί μέλλεϑ᾽, αἷς ἐπέσταλται τέλος 
πέδον κελεύϑου στρωννύναι πετάσμασιν ; 
εὐϑὺς γενέσϑω πορφυρόστρωτος πόρος, 
ἐς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν ἡγῆται δίκη. 
τὰ δ᾽ ἄλλα οντὶς οὐγ ὕπνῳ νικωμέν φρο 5 χ 6 μένῃ 880 

ϑήσει δικαίως σὺν ϑεοῖς εἱμαρμένα. 

80ῦ. ὑπαὶ λεπταῖς ῥιπαῖς κώνωπος 

ϑωύσσοντος ἐξηγειρόμην. - 861. 
πλείω τοῦ ξυνεύδοντος χρόνου, 6ἷΠ 
Κὔμπου Αὐυβάγιοκ: ἸΠΘ ὩΣ 815 ἀ16 
Ποῖ ἔαβδῦ, 1π ΔΘΥ 10} 50}]88. 
Ὅρον Οθμθῦν ἴῃ ἔπθίθσου ΑὈΠβπρῚρ- 
Κοὶῦ νοῦ πλείω σψῖθ 2660 μεῖζον 
ἐλπίδος. 16 Ζοιύ, 6] 9 Π6 16 Ναομί- 
τὰπθ θυ ΜΘηΒΟμΘη Δα 10, τῖγὰ 
ἴπ ροθύβομου [ΓΘ ου γαριηρ αἷ5 τηῖξ 
1 πη ΒΟ ΒΒ] ἔθ πα ῬΘΖοι ομπθί. 

808. νῦν, γρΡ]. 491 νῦν χαῖρε μὲν 
χϑών.-- 869. Ῥδγθη ΘΟ ΙΒο 6 Βερτγη- 
ἀππρ γοη ἀπενϑήτῳ φρενί. --- 16 
πὰρ ἴοὶσοηαᾶθ ΕΥποθαας Αρδτη. 8 
σοῦ 510} ἀπσο Ἰῃγσο ΤΠ υβοιγθηρ- 
Πιομκοὶῦ (σὰ 7906) 415 σοιπδομῦ πἀπὰ 
ἩΠυγΘὮΥ Καπά. --- 8570. 1)16 προσφϑέγ- 
ματα θυ 16 ἴῃ 2 ΚΊαβΒθη: σαθυϑῦ 
ἰγὰ Αρδῖη. Ουγ0} 516 815 (δ ΥῪ 
ἔρϑθθ ϑοβίσγιη ὑπα δομαΐζ ὙΟΥ 
αοἴαμν ἀπὰ Τπηὐοτρππηρ (810 
---812) ῬοΖθιοηποῦ, ψυγθιῦθη 815 ἃ 8.5 
ὌΠ ΟΥ̓ ΒοΟὗ Δ Ο ἢ σΎΟΒ561 ὅο- 

ἔ ΠΥ ουβοβοιηθηᾶρ αἸὔοκ (873 
-815). 16 2 ΚΙαββθη βιπα ἀυγοῖ 
καί (818) γϑυθαπάθη, ἀαρθρθη α16 
ΘΙησθίηθη προσφϑέγματα ἸπΠοΥΒ8}0 
76 θ᾽ ΚΊα 586 ΒΥ Πα ΘΌ50}) Ὁ ΠΘΙ ΠΟΥ 
σουθιηύ. -- 816. ᾿καλλιστον ἧμαρ, 
θΌ1 λευκὸν κατ᾽ ἤμαρ. --- κάλλιστον 
εἰσιδεῖν, “ὰ 280. --- 812. Μ᾿ δὴ τὰ "6 
ταῖν ἀ85 ΘΙἄοΚ (88. 1110 ἀδν 
Μαμμ, ἄθη 1005 ἀατοἢ α16586 προσ- 
φϑέγματα ὈορτΥἄδβδθη Κϑηπ, τιθαοΥ- 
ΘΘΡΘΌΘΩ 150) σὔππηθη, ἄθμη Υ]6]16 
1,616 Βᾶθ6 10} Ὀ15Β 6. οτύνᾶ- 
56η. -- 884. 16 δέκη 5011 11 ὑπ 
α5 Ηδαβ ἔῃγθη, ἃ. ἢ. 65. 501] 1ῃτ 
ον ἸΏτη σϑὈΠσθη6 βύ01Ζ0 ἘΠηχαρ σὰ 
ΤῊ61] σνοσάθῃ. {6αοο} ἀθηκῦ Π]16Υ- 
οι ΚΙγύ. δὴ α16 σουθοηΐθ ϑύγαϊο, 
16. οΥ Ῥα]ὰ ου]θιάθῃ 5011. 26 1ὶ 
Θηὐβρυθομθηα Ῥοζοιομποῦ δῶμ᾽ ἄελ- 
πτον 45 Κῦὔμιρβηδτθ ἀπ ΖΟΡΊΘΙΟΙ. 
ἄθη Ηδᾶθβ. 16. σΊθιομο Ζνοιαθαΐδρ- 
Κοὶῦ Ππορὺ ἴῃ ἄρῃ Ῥοιάθη ζο]σθηᾶθῃ 
ΘΎ86η.. --- 886. εἵμαρμένα, γοταοΥθύ. 



δ τα δος 

δ0 ἈΑἘΒΟΗΥΤΙ 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ, 

“ήδας γένεϑλον, δωμάτων ἐμῶν φύλαξ, 
ἀπουσίᾳ μὲν εἶπας εἰκότως ἐμῇ 
μακρὰν γὰρ ἐξέτεινας᾽ ἀλλ᾽ ἐναισίμως 
αἰνεῖν, παρ᾽ ἄλλων χρὴ τόδ᾽ ἔρχεσϑαι γέρας. 890 
καὶ τἄλλα μὴ γυναικὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 
ἄβρυνε. μηδὲ βαρβάρου φωτὸς δίκην 
χαμαιπετὲς βόαμα προσχάνῃς ἐμοί, 
μηδ᾽ εἴμασι στρώσασ᾽ 
τίϑει᾽ ϑεούς τοι τοῖσδε τιμαλφεῖν χρεῶν, 805 

ἐν ποικίλοις δὲ ϑνητὸν ὕντα κάλλεσιν 

βαίνειν ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς ἄνευ φόβου. 
λέγω κατ᾽ ἄνδρα. μὴ ϑεόν, σέβειν ἐμέ. 
χωρὶς ποδοψήστρων τε καὶ τῶν ποικίλων 
κληδὼν ἀυτεῖ᾽ καὶ τὸ μὴ κακῶς φρονεῖν 900 
ϑεοῦ μέγιστον δῶρον᾽ ὀλβίσαι δὲ χρὴ 
βίον τελευτήσαντ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ. 
εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμεν. εὐθαρσὴς ἐγώ. 

Μαμ πεὺ ϑεοῖσιν ἄρμενα νογτηυῃοί. 
ἄρμενόν τι τιϑέναι ἀρΐύυτα ἔδοοτο, τ 
Οτάπυπρ ὈΥ1Ὲ Ρ᾽ 61. 

889. μακχρὰν ὙΠ ἘΣ οηὐμ Ὁ 
Κοίηθη Τα66], νρο]. 1261. 1194. Ασϑχη. 
Βπαοθὺ 65 πα αν Π6Ε, 4685 ΚΙγῦ. πϑ ἢ 
50 ἰδησοΥυ ΤΎΘΠΠτηρ' Ἰῃγοὶ οἴ 16 
ἴπ Ἰθπρουοῦ ἤθᾶθ θἴπθῃ Ατιβᾶγθοκ 
στοῦ, ΠῸῚ τγοιϑῦ οὐ τηῖῦ Ἰθίβθιι 866] 
ἀδ5 ἴπτι (στηα! πἰομὺ ἐναισίμως, 
βοῃᾶ, ὑπὲρ αἶσαν) σοεροπάοίθ ΠῸὉ 
ΖΟΥΤΟΙς, ἀῶ 65. 5105}. σϑοῦμγθ, πιομὺ 
γοπ ἄθῃ ΞΘΙΠΙρ θη, ΒΟΠΘΤ νοῃ Αη- 
ἄθυθῃ ροὶοθύ χὰ ψογᾶθη. ΘΙ] 
Ππορὺ ΖαρΊΘΙο ἢ. τηαιτοκῦ οἷ Τ᾽ 866] 
ἀαῇν, ἀα85 ΚΙγῦ. ἴῃ 1ΠΥΘῚ ἸΔΏΡΘΩ 
Βρᾶθ ζχαμιοῖθδῦ 5100} βϑ]ϑὺ ροϑ]οθὺ 
μαῦ, γα 516 ΒΟ ΟΚΊΊΟΠμοΥ ΑΠάθυθη, 
μπᾶ τθ ἀρου]αββθη Β0]]16 πη. --- 898. ΚΙγί. 
μιαύϊθ 510} νοῦ ἀρϑχη. ποῦ χὰ Βο- 
ἄθῃ σϑυγουῖθη, 8116] ἴῃγτθ δ ουΐθ 
Θηὐμ]θ]ύθη οἷηθ ᾿πτὴ πη γα]ρ οὐ- 
ΒΟΒΘΙΠΘΠΑΘ υΊθοΠοπ6 ΘΟΒ ΘΙ ΟΠ 6161. 
- 897. ἐμοὶ μέν, ταὶ ααϊᾶρχη, Τ11Υ 
ΘηΙρ βῦΘ 8. --- 898, κατ΄ ἄνδρα, 
σὰ 841. -- 901. ὀλβίσαι δὲ οἷο., 
ΑἸΘβοΥ αῦσ δῦ ἡτῦ σα ΒορΥ παρ᾽ 
ἄθβ ψνουβουρομοηθη Πϊησιβοίιρυ: 
οἷπθ γψορ [Π6]) θυσητ ] 510} θυ μα]- 
ἴομαθ (ἰθβιημπθαηρ ἰδοῦ οἷθ ΒΟΠΘΒ 

2 ΄ ΄ 

ἐπίφϑονον πόρον 

(δὐξουρθβοηθηκ, ὑγ8 11] 81165. ΟἸἄος 
ΨΟΥ ἄθρτι Τοἄθ ὉΠΒΊΟΠΟΥ δύ. Ὑρ]. 
ἄθῃ Ὀοκαπηΐθῃ ΑΥΒβρυαο ἢ ΘΟΙΟΙΒ5. 
Ὀ6Ὶ Ἠογοά. 1. 82 εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ᾿ 
ἔτι τελευτήσει τὸν βίον εῦ, οὗτος 
ἐκεῖνος τὸν σὺ ,δητέεις, ὄλβιος κε- 
πλῆσϑαι ἄξιός ἐστι. πρὶν δ᾽ ἂν τε- 
λευτήσῃ, ἐπισχέειν, μηδὲ καλέειν 
κῶ ὄλβιον, ἀλλ᾽ εὐτυχέα. Ῥϊοδοῦ 
ϑαΐΖ 5011 5101. πῸν Ζα ὈΑ]α 8ἢ Αρϑτῃ. 
ῬΘυ γΠοἱῥθη. --- 908. ὥς, πᾶτη]. μὴ 
κακῶς φρονῶν ΟΕ π6 [6 θα αὐ πα. 
{6 θυ μα πρ (]16οο ἢ γρ]. ἄθῃ 
Κυτῦ. ΑΠ}.). ΤΙΘβο ὙΥ οσΐθ β: πα ουϊπδ, 
ἄθπη Ὀδ]α βού α16 ΒπἐθΙ κοῖς ἄνθει. 
Β6ῖηθ. Οτιπαβεϊζθο ἀπ α16 Ξὐταΐθ 
ἔο]οῦ. Αρϑτη. ἰδὲ νοῦ Ναύαν 686], 
ὩΌΟΥ ΟΠ Ζῖὶ ὙΠ] ΘΟ ΘυΊρ;, οἰδεῖ 
ὉΠῸ βοθνθοη, ἀπῇ ἴῃ Ζοιϊΐθη ἄθῦ 
Απῇρομύαπμηρ' βοίπθῃ τη ϑεσθη ἰγθας 
ΖὰὀΟ Ὀ]ΟΙΌΘη. Νὰμ παῦ Ζ' ἄδβο 
Ομ γοιΐθη ρου θη ῬΌΣΡΌΣ 56 ηθ 
Τοα πιομὺ Βουθοιρο σύ, βομάθυς, ἰ 
α16 Ορίθυπιπρ δ ὺ Τρ σοῖο, 8116 
δῶ 510}: αἴθβ6 ἀγαπηδ βοι πἰομὺ ἄδγ- 
βύθ]]θη 1658, 80 δαῦ ἀον Πιομέοσ 
ἄστομ. οἷπθ πόομβ ΒΙηπρο Πγῆπ- 
αἀαπρ ππα χϊῦ χηριβίθυ μα ον Παγ- 
βξθ] πως 7616. ἸγυΊβοῃθ Η άοιτμος 
βϑίῃθβ Ομ γα Κύθυβ (198 --- 207), ὍΘΕΝ 



ς 

ΑΟΑΜΈΜΝΟΝ. δ᾽ 

τ β ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

χαὶ μὴν τόδ᾽ εἰπὲ μὴ παρὰ γνώμην ἐμοί. 

ΑΤΙΑΜΕΜΝΩΝ. 

γνώμην μὲν ἴσϑι μὴ διαφϑεροῦντ᾽ ἐμέ. 
᾿ 

900 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ηὔξω ϑεοῖς δείσας ἄρ᾽ ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε; 

ΑΤΑΜΕΜΝΩΝ, 

εἴπερ τις, εἰδώς γ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 

,ἷ κ] 

τί δ᾽ ἂν δοκεῖ σοι Προίαμος. εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ͵ 

2 ᾿ Ἃ , » .ν 

ἐν ποικίλοις ἂν κάρτα μοι βῆναι δοκεῖ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

μή νυν τὸν ἀνθρώπειον αἰδεσϑῇς ψόγον. 910 

ΑΓΑΜΒΕΜΝΩΝ, 

φήμη γε μέντοι δημόϑρους μέγα σϑένει. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ὁ δ᾽ ἀφϑόνητός γ᾽ οὐκ ἐπίζηλος πέλει. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

οὔτοι γυναικός ἐστιν ἱμείρειν μάχης. 

ΚΛΑΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

τοῖς ὀλβίοις γε καὶ τὸ νικᾶσϑαι πρέπει. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ. 

ἦ κάρτα νίκην τήνδε δήριος τίεις. 

Ζὰ ἀοΥ ϑομυ!α ΓΠνγίθ, ἀυτομ ἀ1656 
αἀγατηαύβομο 1) β ] πηρ᾽ ΊΘΘΥ νοϑυ- 
σορθηνγαγορὺ ὑπ 50 οἷπθ ϑ'[6116 
ἀαγο αἴθ ἅπᾶθυθ σθβοῦθη. ουγῦ, 
τῖ6 Πῖου, ὑσᾶρυ Πα θορίου, Ἐ106]- 
Κοὶῦ ἀπα Του θάαπρ ΑΠΘΥΘΥ θη 
ΘΊΘρ ΠΌΘΟΥ δοίη Ῥθββουθα ΘΟ] τππὰ 
ὙγΊββθη ἀδγοη. 

90ῦ. Μοῖπο Μοιπππηρ, τη 6106 
Οατυπαπδθζο τοῦθ 108 πιο 
Ῥυθίβσορθι. θη Οὀροηβαΐζ σὰ 
Κ γί." 5 Βιδέθ (904) την κισὺ Βοίοππηρ 
ὑπ ΒΘ ΘΙ] θὴρ σοὶ ἐμοί ἀπα ἐμέ. -- 

ὕω 

ν ἔ , ς 
Ἂς ἱ 

Σ 

916 

906. θῶ μεαϑὺ ἀὰ 4180 ψΧΟΒ] ἴῃ 
Βατγομὺ (γον Βοβιθριηρ) ἀ6π αδύ- 
ἔοτπ σο]ορθύ αἴθ56 σωφροσύνη 
(τὰ 811 465 5165) σὰ ΘΙ 56 η 
ΤΌγοη ἀἴθβθ ΕΟ] σθυτηρ ὈΘΖοι ποῦ 
ΚΙγθ. τοτὖ ἸΘΙομῦθυ Ἰσοπῖθ ΑρΡΆΤη. 8 
σωφροσύνη 815 ἴῃ τὉπρΘρΡΥΘΙΠΊΟΠ, 
ΤΘμη βο! ουγουβί 10 πιστὰ Αρᾶτη. 
νυ ἀθ5 Κυϊθρθθβ ΠΟ πιο 
416 ΕἸ Ζο] μοιύθ 56 1Π65 ΕΠΠΖιιρθ ΤΏ 
ἀϊὸ Ἠριπαΐη οὐσόσθθ ΠΆΘΗ. “--- 
908. ψι ἄν ἰδῦ ἔρδειν ὅἂὰ5 906 Ζὰ 
ουράῃζθη. --- 918. Ἠϊθυτηῖῦ χοῖρὶ 
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ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ,. 

- ς , Α (- Ἁ 3 , 

πιϑοῦ. κρατὸς μέντοι παρεὶς ἑκὼν ἐμοί. 

ΑΠΑΜΕΜΝΩΝ, 

ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι ταῦϑ'᾽, ὑπαί τις ἀρβύλας 
λύοι τάχος, πρόδουλον ἔμβασιν ποδός" 
καὶ τοῖσδέ μ᾽ ἐμβαίνονθ᾽ ἁλουργέσιν ϑεῶν 
μή τις πρόσωθεν ὄμματος βάλοι φϑόνος. 
πολλὴ γὰρ αἰδὼς δωματοφϑορεῖν. ποσὶν 

τήνδ᾽ ἐσκόμιξε" 
ϑεὸς πρόσωϑεν εὐμενῶς προσδέρκεται" 

ἑκὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χρῆται ξυγῷ. 
αὕτη δὲ πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον 

3 " Ἄν 459 » ᾿- , ΄ 
ἐπεὶ δ᾽ ἀκούειν σοῦ κατέστραμμαι τάδε. 

920 

φϑείροντα πλοῦτον ἀργυρωνήτους 8ϑ᾽ ὑφαάς. 
τοὐμὸν μὲν οὕτω᾽ τὴν ξένην δὲ πρευμενῶς 

τὸν χρατοῦντα μαλθακῶς 
025 

ἄνϑος, στρατοῦ δώρημ᾽, ἐμοὶ ξυνέσπετο. 

ἐς δόμων μέλαϑρα, πορφύρας πατῶν. 930 
υβϑ τα 

εἰμ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἔστιν ϑάλασσα.--- τίς δὲ νιν κατασβέσει; --- 

5108. Αρϑιη. 8810 ἄρθυνσαπᾶθη, ἀπα 
ΕΓ ὙΠᾺ 65 ΡΌΠΖ, 818 ΚΙγύ. Ζύχηῃ 
ΒΟΒ] 586. ΟΘΥ ΘΙΟΒοταγ Εἶθ 1ῃΥ6 
Βι [6 Βομτηθ ΘΙ μα ψ]θαουμο]. -- 
916.(. ΘΟ ΠΟΥ 6. 117, 1660 60} 
ποῦ 415 Βοϑβίθρίθυ, Βοπ 6 
ἅδη ὅθ τὴν ἔτ οἸΜ Πρ ἄθθτ- 
Ἰᾳθβθοπᾶ. Ζα μέντοι ὙΕΙ͂. ῬΙαί. 
Ῥμαθᾶν. 244Α.: τὰ μέγιστα τῶν 
ἀγαθῶν γίγνεται διὰ μανίας, ϑείᾳ 
μέντοι δόσει διδομένης. [61 ὙΟΥΒ 
δῦ οἤπθ Οδθβαν Ὑ16 ἔπτη. 30: λαγὼ 
δίκην Πενϑεῖ καταῤῥάψας μόρον. 
γρ]. Ηρ. ἘΠ]θτα. 9.111. 

917. ὑπαὶ ---λύοι ΤΊαΘ515. --- τις, 
οἷ ΠΊΘΠΘΥ οτηχηῦ ΠΘΥΘΙ, Ἰῃτη 616 
ΒΟΒαΠ6 χὰ Ἰὔβθη. -- 918. πρόδουλον 
ἔμβασιν ποδός ἰδύτα!θ Βοζαρ᾿ δαΐτοῖσδέ 
μ᾽ ἐμβαίνονθ᾽ ἁλουργέσιν σοϑαρ. 1)16 
ἔμβασις ποδός ἰδοῦ οἷν, ΟΟΥ Εἶι88- 
Ῥοάθῃη; 8415 ΠΊΘΠΘΥ ο]θομβαμι Ὀϊοίοῦ 
βἴ0} ἄδιι ΕῸΒ8 ἀδΓ ΒΟΒΌΝ αν, ΟΟΥ 
οἷθθ Ῥθασθίηθσθ ἔμβασις Ῥοτγοῖξοῦ; 
αἴθβοι ϑομαῃ Ἰδοῦ Αρσᾶσ. ΔαΒΖΊ ΘΠ ΘΗ, 
4 ΚΙγύ. ἀθηὶ Εμαθ. θπθη 8 Πα Υθ ἢ 

ΠΙΘΗΘΥ, πϑτη]. θη ΤΠ ΡΡΊΟΙ, δαβρθ- 
Ῥγοιύοὺ μαῦ. Εἰβ νὰν ὥρυιρθηβ ιύθ, 
τηϊῦ Ὀ]οϑβθὴ ΒΕ ὔββθη ΤΠ ΌΘΥ Τορρίομο 
σὰ Βογοιΐθη. 920. πρόσωϑεν, 
ΔΘ δ8 ΟΛΟΥ ΕΘσμΘ (ΠΟ ΟΌΘΠ 
ἐμτοηθμπᾶ 178) βιθῃὺ ἀδὺ οἶδ, νρ]. 
926. 1551. --  φϑόνος ϑεῶν ' 
ἄρῃ ΟἸΟΚΊ Ομ πα, πϑ οι ον ΕἾΒΙΚ 468 
ΑΘΒΟΒ, ἈΡΘΥ ΠῸΪ, ὙΥΘΏΠ ΟΥ 5106: ἄθχηῃ, 
Οἴϑμσββ 468 ΟἹ ἤοἶκοβ βουρῖοβ Ηἰαριοθῦ, 
ΟἾπθ ἀογ Οαδέξου. πα ἀ65 18 Ὀ6- 
Βοῃυϑηκοηάθη Πθομΐβ σὰ Βδϑᾶάθηϊκθπ,, 
ῬΆμου ἔϊπγομίοῦ ἄθὺ Μθηβοὴ ἱἵπι 
ΟἸὔοκο θη φϑόνος ϑεῶν ἀπᾶ 5πομέ, 
1ηπ ἀδαθπτοη, 4885 ΘΥ ΒΘΊΙΠΘΥ σϑαθ 
Ζὰᾳ ὈΔΠΠΘΗ: 50 Ῥῆδρθῃη ΓΙ Ζὰ ΒαρΘΠ,ς 
ΠΡ ΘΥαΐθη. ΑΘΒΗΠΟῊ τγοιϑὺ Κὶ 
811 ἄθῃ Νεὶᾷ ἄθὺ Μθηβομθη, (6 ὰ 
16 ΑἸΐθῃ, ψῖθ ΙΓ, ΘΙΏΘΗ Ἰνῦϑ 
ΖααΡοΥ ΤΑ ἢ Ὁ (φϑόνος δ᾽ 
ἀπέστω). --- 922. τὲ οΥΚἸᾶγομα, τυρὶ 
90ῦ. --- 927. αὕτη δέ, Ἰ6ᾶον Ἐς 
5011 τη] Ῥομθη 6] Ὁ πογᾶθῃ, ὈΘΒ0Π 
ἄδγυβ ἈΌΘῚ αἴθ686. --- 980. πορφύρ' 
πατῶν τιϑομασποῖανο ἃη8 ἘΠ’ 
σθβίθ!ξ. Αρϑτῃ. βαρὺ α165 τηϊῦ οἰ μΘπῖ 

ὡῃν 
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τρέφουσα πολλῆς πορφύρας ἰσάργυρον 
κηκῖδα παγκαίνιστον, εἱμάτων βαφάς" 
οἶκος δ᾽ ὑπάρχει τῶνδε σὺν ϑεοῖς, ἄναξ, 
7 Ξ 3 ἔχειν᾽ πένεσθαι δ᾽ οὐκ ἐπίσταται δόμος. 
πολλῶν πατησμὸν δ᾽ εἱμάτων ἂν εὐξαάμην, 
δόμοισι προὐνεχϑέντος ἐν χρηστηρίοις 
ψυχῆς κόμιστρα τῆσδε μηχανωμένῃ. 
δὴν ᾿ » . - 2 
ῥίζης γαρ οὔσης φυλλᾶς ἵκετ 

σκιὰν ὑπερτείνασα σειρίου κυνός. 
καὶ σοῦ μολόντος δωματῖτιν ἑστίαν, 
ϑάλπος μὲν ἐν χειμῶνι σημαίνει μολόν᾽ 
ὅταν δὲ τεύχῃ Ζεὺς ἀπ᾿ ὄμφακος πικρᾶς 

53 “ο ς Ἁ -» ᾽ ΄ , 

οἶνον, τοῦ ἡδὺ ψῦχος ἕν δόμοις πέλει. 
ἀνδρὸς τελείου δῶμ᾽ 

935 

ἐς δόμους, 
9410 

ἐπιστρωφωμένου. 945 
Ζεῦ. Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει" 
μέλοι δέ τοι σοὶ τῶνπερ μέλλῃς τελεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφὴ α΄. 

Τίπτε μοι τόδ᾽ 

ΖυΓΒΟΠ 6. ὥοπθα ππα 6] ΒΘ γ1661- 
δυηρ᾽ ΒΟ ηκοπάθη ΘΕ Π]6. 

984, ποοῖ σίοδ 68 οἷα Νϑϑυ, 
αὯ85 ἸΤΏΤΠΘΥ ΠΘΈΘΗ Ῥατρατνβαῦ 
ΘοΥσοασύ, πα ΠΟ ΠΦΌΘΗ ὙΠ 
οἴπθη Ηδυβδύεπα (γ᾽ Θ τη ὃ 61), 
τιτὴ ἀπγο ἀθη 56] θη ἀδνοῖ Ζὰ 
Ῥαβιύσζθη, ἄθππ Ατὐσπαῦῃ Καοπηΐ 
ἀπΒοΥ δα πού. Ῥθιη ΘΙΏΡΠδ- 
ΒΟΉ θη ἔστιν ϑάλασσα τρέφουσα οπΐ- 
Βρυϊομῦ οἶκος δ᾽ ὑπάρχει. --- τῶνδε 
ἔχειν, Τλϊοία5. Ποὺ Τηβητϊν δύ ΤΥΘΊΘΥ 
διηχαροίασί, σψ16 ὅπου 1πὶ ΟὙΊΘΟΉ., 
ΧΟ ὙΓ 10} τηϊῦ Τὴ ἀΘ ἀΥΟΉ, ὉΤῚ 
ἀδταϊῦ, ἀτὴ ἀδτϑαἕ οἷο. σθάου- 
ΘθΌθη. τηὔββθη. 6]. Ἰ6ὶ ἨοτπΟΙ: ἢ 
νῦ τοι αὕτως οὔατ᾽ ἀκουέμεν ἐστίν. 
ΡΙαΐ. Ῥμδθᾶν. 229..: ἐκεῖ σκιά τ᾽ 
ἐστὶ καὶ πόα καϑίζεσθϑαι. --- 93. 
δέ εὖ. γάρ. --- 987. ἐν δόμοις προύν- 
ἐχϑέντος χρηστηρίοις, ΘΗ 65 
ΤΩΙ 61 ἢ ΟΥα 61 θ ΘΟ 168 Ε ἃ 6. 
- 988. κύμιστρα, ἀδ5 66] ὃ 1158 
(ἂν εὐξάμην) Ἰοὺ ΜΟΙ σὰν Βυτοῦ- 
ταηρ, ᾿ηάθτη 616 (δίξοΥ, δη ἀοΥ Ἐγ- 
ΆΠπηρ 6550] 6} πομὶ ΦΥΟΙΓ6] πα, 
α16 ἀαπῖῦ νου θαπᾶθηθ ΒΙ{[6 ΟΥμὄγθη; 

, « τ Ἴ 

υ.ς 
ἐν: » 

ἐμπέδως 

π80ἢ οὐοΙρίον Τὐυτούψαηρ, σνα ἐδκ 
ΘΙ θ155 οὐ ]10. --- 940. ὑπερτεί- 
νασα, χὰ 219. --- 939. ῥίζης γὰρ 
οὔσης- “παί σοῦ μόλοντος, ἄθππ 
716 ---, 50 ΦΌΘΠ; γρ]. 812 6, 654 
16 Αροάδοβῖὶβ ἀθ 5 Ὑ ΣΡ 6[ο ἢ Ρε- 
βύθηῦ δὰβΒ 2 Ο]ιθάθγν, (942 ἃ. 948 
-- 945), γοὴ ἀθηθη ἸΘᾺΟΟΠ ΠῸΣ (88 
206 (πμϑοπαυ ο ΠΟ 6 γ6) ἀοὺ Ῥυούδβιβ 
Θηβρυιοῦ. Υ. 941 σοῃῦνί σὰ Ὀοιάθῃ 
ΟἸιθάθυῃ ἀθυ Αροᾶοβῖβ, σῖτα 16 οοἢ 
1η ἸΘιοηὐου ΑΔ ΚΟ] αὔΠ16. δτὴ ΘΟ] 586 
465. δίθῃη ΟἸ1θᾶθθ ἄσσοῃ Υ. 94 
Ὑ]ΘΘΘΥ ΠΟΙ]. -- ἵκετο, Ὁ ,ΟΙΒΟΠΘΥ͂ 
Αογῖβύ. --- 940. σκιὰν σειρίου κυνός, 
Βομούνου σορθῃ. --- 942. σημαί- 
νει, Ἰηΐγαηβ. σοισὺ 510}. --- 940. 
7):16 Ροιάθη 1ούχζίθη γ ϑυβθ, α16 Καῦχῃ 
ΠΟΟΝ χυϑιθυΐρ σὰ ΠΘΠΠΘΠ 51η4 
ἀπ ἄθγθη βομπηοιαθηάθη ΤῸ αἴδ 
ὙΥοὐδηκΙάηρθ ΤηΔΥΠΥΘη, ϑρυϊομῦ 
ΚΙγύ., ποομάθηη ρθη. ἴῃ ἄθη Ῥὰ- 
Ἰαϑὺῦ σοίγθίθη 1ϑῦύ. ᾿αγαιῦ Γο]σὺ 516 
ἄθα Αρϑπη. τη ἄθη Ῥα]αβύ, υπα ππῖ 
Καββαηάγε, δαΐ ἄθτη αρσθη πηρ6- 
ὙΘΡΊΙΟΙ 510Ζ0η, Ὀ]οΙῦ δαῇ ὅρον 
Βὕδμῃηο. --- 948, Ττούζαθμ, ἀ8.85 ἀα5 



600 ΑΒΒΟΗΥΠΙ Ἐ 

δεῖμα προστατήριον 
καρδίας τερασχόπου ποτᾶται. 950 

ν᾿ ΕΑΝ ΜΚ ΕΣ 32 ΄ 
μαντιπολεῖ δ᾽ ἀκέλευστος ἄμισϑος ἀοιδα᾿ 

2 ΄ 

οὐδ᾽ ἀποπτύσας δίκαν 

δυσχρίτων ὀνειράτων, 
ϑάρσος εὐπειϑὲς ὕ- 

ζει φρενὸς φίλον ϑρόνον ; 
3 

χρόνος δ᾽ ἐπεὶ 

-πρυμνησίων ξὺν ἐμβολαῖς 
ψαμμέας ἀκάτας παρή- 

ΡΣ ὦ 

σεν. εὖϑ'᾽ ὑπ᾽ Ἴλιον ᾽η 
ὦρτο ναυβάτας στρατός. 

ἀντιστροφὴ α΄. 
΄ ᾽ 3 5. 8 ΄ 

πευϑομαι δ απ ομματῶν 960 

νόστον. αὐτόμαρτυς ὦν. 
κ 3 “ ΄ [2 ἐπ ῳ 

τὸν δ᾽ ἄνευ λύρας ὁμῶς ὑμνωδεῖ 

ϑρῆνον Ἐρινύος αὐτοδίδακτος ἔσωϑεν 
ϑυμός., οὐ τὸ πᾶν ἔχων 
ἐλπίδος φίλον ϑράσος. 

σπλάγχνα δ᾽ οὔτοι ματά- 
ξει. πρὸς ἐνδίκοις φρεσὶν 
τελεσφόροις 

- δίναις κυχλούμενον κέαρ. 
εὔχομαι δ᾽ ἐξ ἐμᾶς 

Ἤδου Ὀουθῖίβ συ Κρ ΚΟ γὺ 1ϑῦ, Ὀ]6 10 
ἄρτα ΟΠοΥ 416 ϑούρθ πα οἷπθ ππ- 
ΟΥ̓ΚΙΒΥΠΟΠΘ, 5100} γορ βϑὶρβὺ δαυΐ- 
αἀγδησοθηθαθ ΑΠηαπρ' σῸ Θἴποτῃ Ὀ6- 
σγουβίθποηάθη [Πρ] ο0Κ. Π1θ56. Αἢ- 
παρ μα ἀ6Υ ΠΙΟμΐου ἄθιη ΟΠΟΥΘ 
ποὺ σηΠΚὔσλο ἢ Ὀοϊσοὶ σύ, βοη- 
ἄθυη 516 ἰδῦ 416 Εο]ρΘ νὸμ ΑΘΥ 
Ῥγορμῃοζθίθηρ (685 Καίομαβ, Ἂδ 88 
αἴ Ορΐίουπιπρ ΓΡΕἸΙρΡΘΠμΙΘηΒ. ΠΘΌΘΞ 
{{π}61} δηϑυτ θη σποσάθ, τπ νῸη 
ἄδυη ἴθϑύθη ΟἸαιθθι 65. ΟΠΟΥΒ. ἃ π 
416 νϑυβροιθοπάθ Οθυθο σοί. 

902. ἀποπτύσας (5011. τὸ δεῖμα) 
ΠοΟΙηΪη. Φ|050]., ᾿πᾶάθη ἀοΥ ΠιοΠίου 
580 Ῥοριπηῦ, 815. ΟὉ οἵ τη ϑαρσῶ 
Του δτθη τ ο]]6. Ἐθοηβο 979 ὄκνος 
βαλών. - δώιαν Ἰπδίαγ. --- 958. 
χρόνος δ᾽ ἐπεί Βοῆουι. σϑυύδυτηθ 

θ0ῦ 

960 

2 οἷὖ δῦ 68, 8010. --- 957. ψαμμίωρ, 
ἀπάτας παρήβησεν, Βοθνσου γουαθυθῦ. 
1611. ψάμμιν ἀκτὰν (ἀδ5 βαπαῖρθ, ἑ 
(δία θ νοι ΑὙΠ5) παρήμειψεν,, ; 
εὖ ὑπ’ Ἴλιον ὦρτο, ναυβάτας 
στρατός. --- ἀπ᾿ ὀμμάτων υἱομὲ ῬΙοβ 
ἀαγτοῃ Ἠδτγθηβαρθη. --- 9602, ἄνευ 
λύρας, αἷΘ ουμβίθῃ ΚΙαρ υγθίβθα. 
(ϑρῆνοι) ψυγᾶθη τὰν υἱῷ ΕἸδίθα, 
ποῦ τὸ ϑειἐθηϊηβίγισηθηΐθη Ὀ6- 
Β]οϊδοῦ. --- 9607. Ζῃ σπλάγχνα μές 
πρὸς---κέαρ ΑΡροπίδίοι ππᾶ ζυνᾶ 
Ῥοσυϊηάομπαθ Αρροβιίίοη: ἀὩ 5 ΗΘΥΖ ἥ 
Ὧὰ5 78, ΘΠ 68 8 ΘΙ ΠΘΙὴ ρσ6- 
τοομύθη ΖΘ Υ  ἢ6]] (ΘΙ Πα ορ , 
ἴῃ οΥ̓ῬΕΠΠ απο τίη θη θαι ὙΥ ἶτ- 
61] (Βονθσαηρὺ) τ οσῦ. ΠῚΘ φρένες, 
οΥ 5 465 1) πἸγθυτηῦρθηβ, Ὑγ6γ-ὶ 
θη ρῬβομίαρθη στο θη Ηρυζθης 
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Ἐ ἐλπίδος ψύϑη πεσεῖν 

ἐς τὸ μὴ τελεσφόρον. 
970 

στροφη β. 
΄ ; ᾿ ’ 3 ς , 

μαλα γὲ τοι τὸ πολξος γ΄ ὑγιξίας 

ἀκόρεστον τέρμα νόσος στυγερὰ 
γείτων ὁμότοιχος ἐρείδει, 
καὶ πότμος εὐθυπορῶν 97 

3 ; Ἁ ἕ .) ἷ 3 »ἬἝ δ’ 

ἄνδρος ἔπαισ᾽΄ ἀφαντον ἕρμα. 
καὶ πρὸ μέν τι χρημάτων 
κχτησίων ὄκνος βαλὼν 
σφενδόνας ἀπ᾽ εὐμέτρου. 

οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος 
πημονᾶς γέμων ἄγαν. 

3ς ᾽ , ΄ “ 

οὐδ ἑἐποντιόε σκαφος 

πολλά τοι δόσις ἐκ Διὸς ἀμφιλαφής τε καὶ ἐξ ἀλό- 

980 

τΡ]. 999 αν. Ρτοιῃ. 888: καρδία δὲ 
φόβῳ φρένα λακτίζει. --- 9170. Ζὰ 
ψύϑη πεσεῖν ἰθὺ ἀοΥ ϑυαθ)]θούβαοοιβ. 
Ζὰ οΥρϑηζθη, Πϑτη]. 416 Α Π π π Π Ρ᾽ 6 Π. 
Του που σ]ασθῦ συγᾶν δ. 41656] 6 ῃ, 
ππβοηῦ ΘΓ, ἀδ88 516 510} 815 
{υ σου 50 ἢ. ΕΝ παρα ποῦ 1 
ἘγβΠυπρ᾽ ΒΘ Π6η. --- ἐξ ἐμᾶς ἐλπίδος 
πεσεῖν ἐς, 48.855 516 8115 ΤΠ]ΘΙΠΘΥ 
Ἐγπδγύαπρ (ἀπ 5 ΤηΘΙΏΘΙΩ ΟΥ̓8Γ- 

ο ἴοπᾶθη Οθιαη6) Πθτδᾶυβ[81]6} 
ἴῃ ---. 

9172. 16 1ῃ θη 2 ουϑίθῃ ΓΟΡΠΘη 
δΒΟΘΒΡΥΟΟΠΘη6. ΒΑΠΡΊσ κοι νοῦ Ὀ6- 
γουβίθποηάθη [Πηρ]τ1οΚς ῬὈοσυίπηαοί 
πὰρ ἀοΥ ΟἿΟΥ ἴῃ ἀοΥ 2ύθῃ ϑίγορῃθ 
ππα ἀδὺ ουβύθῃ ΗΒ 6 ον δίθη Αι- 
διβίσορμθ. --- 16 δυΐ 5ὐγοίζθμαθ 
(ἀθϑαπαπμοιῦ οἵν οἷπθ βοῦτσοσθ Κυδηκ- 
μιοιὺ ἔοὶσύ, 5ὸ ρῆδρύ ργύοββθθ ΑἸος 
ππγοντη αὐ μοὐ Ζιι Βομοιΐοσῃ. πολέος 
χὰ 102. ὑγιείας ταῦ ἸΚΌΥΖΟΥ ῬΘΠπ]- 
χηδ, ντῖθ ὑγιΐας. --- 978. πᾷ, σὺ 
ον πον Τουῦ, 10}: Βᾶ06 ΠΟΟῚ ΤηΘῃν 
ατυμα Ζυγ Βαπρίρκοὶῃ, δ 65. 510} 
οὶ Αρᾶτη. πιομῦ τὴ 61 σον ῦμη- 
1ομ65 {ΠπρΊ οΚ παπᾶ ο]ῦ, τὸ 78 ποο 
Ἐροίξαπρ τηὔρ]]0} 1ϑῦ, Βοηθυη π1Ὶ 
ἢϊο ΒΟ] ἃ γουρόββοπθη ΒΙαΐοβ, α16 

ἥν... 

κων ἐπετειᾶν 

ἀπῇ ἤδομθ βομγοῖῦ ἀπ 5108 πτοδῦ 
ΜΙΘάοΥ σαῦ τηϑομθη ᾿ἢϑϑῦύ. Πθππ 
(ἀασῖῦ ἔην ἀοὺ ΘΙομίου 5 Β1|α 
(65 δαΐ 416 ϑδηαθθθκ αβθγθμ θα. 
ΞΟΒΙ 5 πνοῖΐθυ) θη 16 Εατ ομῦ 
(4885 (885. ΒΟΒΙ γθυβιη 6) ΘΙ ΘῊ 
ΓΠ6Ὶ1] ἄθὸν Ἠᾶρο ἅἄρου Βοτνὰ 
αινῇῦ πὰ ψΟΒ]ΦΌΡ᾽ ΘΙ ΘΒΒΘΙΘΥ 
ΒΟΒΙΘΌΘΥ, 50 ΒιηκΚύῦ πιομὺ ἀδ5 
ΒΟΒΙΡ, ἀπα 416 δΡ6 δῦ τηὖῦ 
αοὐδο5 ἩϊΠ1}δ6 ψιθαᾶθῦ σὰ ρ6- 
ΪΠΠΘΗ: ΔΡΌΘΥ ΒΙαύ, ἀἂἃ8 νοΥ 
ἄθιι Μδππη (Μῦότγαρθυ) δὰ5 ὑδατ- 
ἸΙΟΒΟΥ Υιθιπᾶθ σὰ Βοᾶάθῃ ρθ- 
βὐτοτηὐ ᾿ἰδῦ, δῦ ποῦ χσαγῦοκ- 
φαγταΐοη, ἀπά σορθη ἅ16 δ ΟΠ 6, 
τη (16 65 Βομγϑιῦ, σιθρῦ 68 
ἀρ πϑορβ; Κοῖπθ Μιύ6]1. 6ὺ 
ΒΘ τατητηρ 4685 ΟΠΟΥΘ5 Θηβρυθομθπα 
5:παἃ α16 ἀθαδηκθη ἀππηῖοὶ, 1ὼ ἴαδὺ 
ἀπγοἸ]βυδ παρ; ΔΟΒΡΌΒΡΤΟΟΙΘΗ. -- 
πρὸ---βαλών, 'Ττη6818. --- 980. σφενδό- 
νας ἀπ᾽ εὐμ. ἃ. ἢ. τηϊῦ γΟ ΒΤ] 66 - 
ΙΘβϑθπθη νυνί, -- 981. οὐκ 
ἔδυ δόμος, ἀἃ5 Ηδὰβ ρσομύ πιοιῦ 
πη θυ, 850 ἀδ58 ὄκνος βαλών ποτ. 
8080]. ἰδ (σαι 902): 16 οοῃ νρ]. ἄθῃ 
κυτῦ. ΑπΗ. --- 984. τοι, 65 ἰδῦ πιομῦ 
ΑἸ]65. νϑυίοσθη, Κδηη 16 ἀΟΟ0ἢ ἀ16 
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νῆστιν ὥλεσεν νοσον. 

3 Ἁ ΄ 

ἀντιστροφὴ β. 

ἐπὶ γᾶν πεσὸν ἅπαξ ϑανάσιμον 
προπάροιϑ᾽ ἀνδρὸς μέλαν αἷμα τίς ἂν 

ἐπαείδων : 

τὸ δ᾽ 

πάλιν ἀγκαλέσαιτ᾽ 
οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῆ 
τῶν φϑιμένων ἀνάγειν 
Ζεὺς ἀπέπαυσ᾽ ἐπ᾽ 
εἰ δὲ μὴ τεταγμένα 
μοῖρα ΒΌΤΟΤΗ ἐκ ϑεῶν 

εἶργε μὴ πλέον φέρειν, 

προφϑάσασα καρδία 
γλῶσσαν ἂν τάδ᾽ 
νῦν δ᾽ 

-- - 

 ξωπυρουμένας φρενός. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

Εἴσω κομίζου καὶ σύ Κασσάνδραν λέγω" 
ἔϑηκε Ζεὺς ἀμηνέτως δόμοις 

κοινωνὸν εἶναι χερνίβων. πολλῶν μετὰ 
ἐπεί σ᾽ 

Ἤδρθ ψίιθᾶθυ ουβούχὺ ψϑγάθῃ. 
986. ΚΕ]. Ζὰ 978. 

990. τῶν φϑιμένων ἀνάγειν, Υ 01 
ἄθη ουβύουθ θη θη (π5 ἀοΥ [Ππ- 
ἴθυνγοθῦ) πιθᾶθυ μου! ΓΒ γ Θπ. 
Αβκίθριοβ παύξθ οἴπθῃ θυ θθηαᾶθη 
ἀΌγοῃ βοῖηθ Καηβδὺ ψΊΘοΥ ἴῃ (Δ 
ΤΘΡΘη σαγίοκρουαΐθη πἀπα πγαγα ἀ8- 
[ἂν γοῖὴ ΒΙ]10Ζ6 ΘΥΒΟΒ] ρθη. --- 991, 
ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ οΥκΙᾶγῦ τηδη: ΖῈ7 
ψουϑιομῦ (ΘηΠαθΥ6 17), Ζπὶ ΔΎ 6. - 
αἀθιη ΒΘ6Ι15Ρ16]. 992, Υ δ μῃ 
πϊομὺ οἷπ ΤΠ ο08 4885 δ πάτο (ΔΒ 
Τοο05 ἀ65 ΚΟπιρδ τηθῖῃ 2005) ἀτπιν ὁ ἢ 
σδύῦ!ομο Ογταάπππρ ΘΒ τ Κ- 
6, ἃ.}ν. θηπ τ] ἢ πϊομῦ α16 ἄθιη 
Κῦπίς Βοραμτθπαθ ΕΠ βαγομῦ πἀπὰ 
ΞΟΠΘα ΒΘ πάουύ ᾿ιϑύξο. --- 994. μὴ 
πλέον φέρειν, ποῦ τ 6 1 (8185 
510} ΖΙΘγη) ἀδγομα αὐταρσθη, 510} 
ον 5Ζ1Π 6 Τη 61. --- 99. καρδία, 
ἄα5. Ηρθυζ, σου α16 ΑΠμππηρθη αἰ68 
ΟἸοΥθ5 πἰβύθη, προφϑάσασα γλῶσσαν, 

ΑΒΒΟΗΥ͂ΤΙ 

εὐλαβείᾳ; 

3 ΄ 

ἐξέχει. 
; ς Ν , , 

ὑπὸ σχότῳ βρέμει 
΄ ν 2 φλ ᾽ , Ξ , 

ϑυμαλγῆς τὲ καὶ οὐδὲν ἐπελπομένα ποτὲ καίριον 

900. 

᾽ ΄ 

ἐκτολυπεύυσειν 

1000 

ἅτ Ζπηρο ἅρουσαμροθὶηα πᾶ 
50. Ζ.Τη ΑἙΒΒΡΥΘΟΠΘη. Ὀοηαὐζοηα. ---- 
996. τάδε, α΄16 ΑΠππαπρθη ππᾶ αἴθ 
ΒΌΒα]α Αρδιη.᾽5, σοχϑαῦ 516 510}. 
δυάμαθη. Ὀορυῖρθηβ μα ἀθὺ ΟΒοῦ, 
οίπθη ΤῊ61] ον μα] ὅποι ἀραχῃ.. 
σθοθηθου 16156 αηρϑαθαζοὺ (Τ Τὰ: Ὲ 
-- 997. 416 ΑΒβπυπρ σἄν (6885, 
Ηρὺζ ΡοΟΘΒΤ) ἀπηκοὶ πῃ ΤΠ ΘΥΤν, 
ἱπᾶθιι ἀδαθγο ἄθυ ΘΟ οἰϑῦ δαΐς- 
σοτορσῦ (85. Ζνογοῖ6}} ἐμέσδης 
αοὖ) ψιτᾶ, τυρὶ. χὰ 967. --- 998 
Ραοτγοιύθῦ θομιμου, Ομ Αὐϑ- 
βΒιομύ, οὗν δβ ΘΙ οἰΚ] 1 ΘΒ 68 Ἰνθυς, 
Ὁ ΒΖ. ΙΤΥΘΗ. 

1000. ΚΙγί. ὑυιῦθ ἃὰ5. ἄθυῃ Ραϊαϑέις 
-- χαὶ σύ ὈΘΖοΙομπθπα ἐὰν ἄθη ΕἸπ- 
σονοιμίθα; Αράᾶτα. ἰδὺ Ὀδγθὶδβ {πὶ 
Ῥαϊαβίβθ, ἢ. 5816. 5011 ΠΙΠΘΙΏΡΘΙΘ 
τη 561 Θ'ΟΒΊΟΚΒα] χὰ ὉΠ 6116. Κα 
σάνδραν λέγω, ὙὙ61] αἴθθθ. δαΐ 100] 
Πδάθ υἱομὺ δομίοῦ. -- 1001. ἀμηνί: 
τως (ἔϑηκε), ἰηβοΐθυ βῖθ δόμοι 
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δούλων σταϑεῖσαν κτησίου βωμοῦ πέλας. 
ἔκβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε᾽ μηδ᾽ ὑπερφρόνει. 
χαὶ παῖδα γάρ τοι φασὶν ᾿4λκμήνης ποτὲ 

εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγκη τῆσδ᾽ 

{δ᾽ οὔποτ᾽ 

ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν, οἷάπερ νομίξεται. 

πείϑοι᾽ 

1005. 

πραϑέντα τλῆναι δουλίας τροφῆς τυχεῖν. 
ἐπιρρέποι τύχης. 

ἀρχαιοπλούτων δεσποτῶν πολλὴ χάρις. 
ἐλπίσαντες ἤμησαν καλῶς. 

ὦμοί τε δούλοις πάντα καὶ παρὰ στάϑμην. 1010 

ΧΟΡΟΣ. 

σοί τοι λέγουσα παύεται σαφῆ λόγον. 
ἐντὸς δ᾽ ἂν οὖσα μορσίμων ἀγρευμάτων 

ἂν᾽ --- εἰ πείϑοι᾽ ̓  ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

1010 ἀλλ᾽ 

κοινωνὸς χερνίβων ᾿ϑ5ὺ, δύ 516 ποῦ 
οὔποθ ΟΡάδοι ἀπα {Ππῴρϑυ μα]. Τα γῖη 
6585 4165 ΚΙΊγῦ. 50 815 ϑῖπθ απιηϑῦ 68 

 Ζθα8 Πουνουμοθύ, Ἰτορὺ Καϊίο Ηδγίθ. 
- 1004. Καβδαπᾶγα τηϑομῦ ἸΚΘΙη 6 
Απβύα!ῦ, ᾿σοτα αθροῦ σὰ [Ὸ]ΡΘΗ. --- 
1006. πραϑέντα, ἄον ΟἸηρμα]ο. δου- 
λία τροφή, αἴθ 5ΚΙαν τοὶ, δαΐ 
αἴθ ΘΒ] 465 Αὐβάσποκβ μαῦ ἀδ8 
Ὑουπουρομοπᾶθ κοινωνὸν χερνίβων 
σταϑεῖσαν Ἀτησίου βωμοῦ πέλας 

οἰηρονιγκῦ; τὴ ΑἸὰΒ. (65 ΘΟΡΒΟΚΙΘΕ 
499 βαρὺ ΤΟ τηθ 588, νόμιξε κἀμὲ -- 
ξὺν παιδὶ τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν τροφήν. 
-- 1007. εἰ δ᾽ οὖν, ψΘππ ΦΡΘΥ 
ΨΙΓΚΙΙΟΙ, ὩΌΘΥΙ ΘΙΠ118]. -- 101]. 
ἔχεις πἰουὺ ἕξεις, ψ611 ον θάδηϊκο 
ΔΙ] ΡΘΙΏΘΙη, ὙΘΏΠ 8ΌΟἢ τηῖῇῦ Βοχίο- 
παπρ ἀυ Καββαηᾶγα δαβρθανοκὺ 
δῦ: 6 ΘΙΠΙΠ81] ἃ16865 ΟΘ6- 
ΒΟΠΊΘΚ ὑτι{, ἐν ἄρῃ 18Ὁ 68 
Θῖπμο ΥομΙ πμεαῦ, ἴῃ οἴπϑτῃ οἱὐ- 
Ῥεοσάϊθονθθη Ἡδυβο 5'ΚΊΙῶγΘ Ζὰ 
Β61π: ἀθηὴη ΕΠ ΡΟΥΚ τη 11 ΠΡ 6 
ΡΠ Θρσοπ Πῶτῦ σὰ 561η, Ρδϑὶ 8 
ἀοσοσοθη {παοϑὺ ἀὰ (ἐϊπαού 
ον ΚΙ) οἷάπερ νομίζεται, 
ψῶϑ ΒΥδα ἢ δύ, ψἃβ ΞΚΙάγ θη 
σον ηνῦ σὰ σψοτύάθη ρμῇηορί. 
θη ἸΏΘΗΥ 815 δηᾶθγθη ΚΙ γ θη. 
ὙΘΥΒΡΙΙΘΗ 516 10 ποῦ, γρ]. 1002 
πολλῶν μετὰ δούλων. ΠῚ αορθη- 
δα χιι θυ Ὀγβπομ]]οθη Βοπαπα- 
Ἰυπηρ ον ΘΠ] νη, ὑγ6 106 ΚΙγύ. ἄδυ 

εἴπερ ἐστὶ μὴ χελιδόνος δίκην 

Καββδηατγα, γϑυΒρυϊοΐ, Ππρορὺ τὰ 1010 
(ὠμοί---παρὰ στάϑιμην). ΠΥ ΟὙἸΘΟΠ 6 
γῬῇδρία ἀ16 κΙανθη πιο ποῖ ἄθτῃ. 
Βαυΐθῃ ἘΙο βομοιῦ (65. σθβθύζιοα 
σθσθῃ 516. Ευ]ααὕθη σι ὈΘΠὩ Π66]Π, 
ΒΟΠαΘΥ ἄθι παγίθη Πθομΐο σορθη- 
ἄθθυ μαύδθ 510} ἴῃ τη] θγ Βυδποῃ 
οηὐψτοῖκο]. 

1012. σοί τοι, “Χ61] ΚῪἀββδπαγα πῃ- 
ῬουθρΊο Ὀ]οΙθῦ, οὔποθ 0 ΠαΓ 
ἄἀθη ΒΙΙΟΚ π80ἢ ᾿ᾷον Κρυθομθμάθῃ, 
χα τἱομέθη. --- 1018. ἐντὸς δ᾽ ἄν, ἄν 
σομον ΒΥΆΤΗΙΠ Δ ΙΒΟΝ Ζὰ πείϑοι᾽ ἄν. 
- 1014. εἰ πείϑοιο (σοι ψὶγκ- 
110}}) Βοβ]τθδϑῦ 510}. (μ8 0 ΘΙ ΠΘΥ͂ 
Ῥαιι56) δι πείϑοι᾽ ἄν ὉΠ, ἸΏΒΟΓΘΙΗ 
αἴθβον. Ορύαξίν τοῦ ἄν χισαν 61 
ΘΙππ6. πϑῸ ἢ οἷπθ Αὐῇοναθυαηρ Ὀ6- 
Ζϑιοηηθῦ, ὩΌῸΥ σιπβοηϑῦ ἄοοι πὰϊ 
α16 Αππϑῃτηθ, (885 οὔνγαθ ρ ΒΟ ἤ 6. 
ψιγα. ὰὼὰ Καβθ. 5105 ἤϑῸὸ αθῃ: 
γγονίθη ἐντὸς δ᾽ ἂν -- πείϑοι᾽ ἄν 
πϊομῦ τὔῃσύ, βρυιοῃῦ ἀθυ ποὺ (ἀ τ ἢ. 
εἰ πείϑοιο) 5θῖηθη Ζν 616] ἃτι5, 58 
αἴὸ Αὐϊογαάθγθηρ σψοτᾶθ Ὀοίοὶ οί 
ψγοΥάθη, ὑπαὶ ΟἸΘΒΟΥ ζνθ 161] σῖγα, 
ὅἀὦ Καββαπᾶγο 116}. ΠΟΘ ππΡ6- 
ψΘΡΊΙΟη. Ὀ]ΟΙθῦ, ἀαμη ὈΟβἐτηπΐου 
ΒΡ ΘΒΡΙΌΟΠ ΘΗ ᾿ἀπειθοίης δ᾽ ἴσως. 
Ζα Ἰούσύθυτη Ορύαθν, (ον παν ]110} 
Κοῖπθ Αὐῇοναθυαῃρ; Θηὐμα!Ὁ, ἰδ ἄν 
απ5 πείϑοι ἄν χὰ θυθϑηΖθῃ. 

1015. Μ|ὺ Βοζιρ ἁτῇ ἀπειϑοίης. 
δ᾽ ἴσως βαρὺ ΚΙγύ, ἀλλὰ πείϑω νιν" 
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ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον κεκτημένη, 
ἔσω φρενῶν λέγουσα πείϑω νιν λόγῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἕπου. τὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει. 
πείϑου λιποῦσα τόνδ᾽ ἁμαξήρη ϑρόνον. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

οὔτοι ϑυραίαν τήνδ᾽ ἐμοὶ σχολὴ πάρα 
τρίβειν᾽ τὰ μὲν γὰρ ἕστίας μεσομφάλου 
ἕστηκεν ἤδη μῆλα πρὸς σφαγὰς πάρος. 
ὡς οὔποτ᾽ ἐλπίσασι τήνδ᾽ ἕξειν χάριν. 
οὐ Ὁ. 
εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχει λόγον, 
σὺ δ᾽ ἀντὶ φωνῆς φράξε καρβάνῳ χερί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑρμηνέως ἔοικεν ἡ ξένη τοροῦ 
δεῖσθαι" τρόπος δὲ ϑηρὸς ὡς νεαιρέτου. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἡ μαίνεταί γε καὶ κακῶν κλύει φρενῶν, 

ψὺν συμ -» 

εἴ τι δράσεις τῶνδε. μὴ σχολὴν τίϑει. 

1020 

1025 

ἥτις λιποῦσα μὲν πόλιν νεαίρετος 1080 

λόγῳ. --- χελιδόνος, 416 πιηνογϑίμηα- 
ΠΟΠΘ Ξρύβοῖθ (6. ΒδΥΌΘΤΘη. σοὺ- 
σΠομθη α16 Οὐίθομθη τηῖὖῦ ἄθιη (6- 
ΖΥΤΙ ΒΟΉΘΥ ἀ6Υ ϑομτγα!ρο, οὔθυ ἄρου- 
παπρὺ ἀοΥ γῦρ!οι. --- 1017. ἔσω φρε- 
νῶν λέγουσα, 1ῃν ἴῃ α416 36616, 
1π ἀδ85 αοιη ἢ τ 6πά. --- 1018. 
ἕπου, ΚΊγῦ. οηὐξουπῦ 510 χυγαῦ ΠΟΟΝ 
ΠΟ, γα 65. ΔΡΘΥ {ππη, κ0 16 
Καββαπᾶγα, 510}: ουπθῦ, τὰ ἸΠΥ Ζι 
ΤΟ] Θη. ΤΊΘ56106 Αὐβογάθυαηρ, Ὑ16 
ἴῃ ἕπου Ἰορὺ ἴῃ πείϑου λιποῦσα. -- 
τῶν παρεστώτων, πτύον ἄρ6η ΟἿΤ 
Ζὰ σοΡοῦύθ Θέ μδπάθη, αττυδρ- 
ΤΙΟΉ 6 ἢ Ἡδπα] απ ρθνοίβ6π, γεὶ. 
ῬτΟΠΊ. 210: κράτιστα δή. μοι τῶν 
παρεστώτων τότε ἐφαίνετ᾽ εἶναι --- 
Ζηνὶ συμπαραστατεῖν τιπα 65. Ρ]Δΐ. 
ὅγταρ. 198 Ὁ: εἰ δὲ τοῦτο ἄριστον, 
ἀναγκαῖον καὶ τῶν νῦν παρόντων 
( ΘΗ. Ρανί.) τὸ τούτον ἐγγυτάτω 
ἄριστον εἶναι. 

1020. πάρα, πάρεστιν. - ϑυραίαν 
τήνδε, 501]. τριβήν. ὙΕ]. χὰ αἸΘΒΟΥ 
ἘΠΙΕΡ56 209 τροπαίαν πνεῖν, 1801 

τρίτην ἐπενδίδωμι, 1012 ξεύξω βα- 
ρξίαις. Ἰπάρθββθῃ παῦ τηϑ 81] ΟἸΘΒΘΥῚ 
ἘΠΠρΕ6 Απδίοβα σϑηουσηθη πη 
ἀ6588}0 σχολήν ΘΘΒΟΒΥΙΘΘη. -- 
1021. ἑστίας πάρος, οἴη δὶ ΑΘβου- 
188 ποῦ ππρουμη!ομῃθ Υουῦ- 
βύβθ]πηρ; (85. δὴ5 πάρ σοϑίρ! θα. 
Ὑγουὺ ταῦῦ θη νοι πο δ ΔΟΒβπρὶ- 
σθη θην πὰ 50 ᾿ἰΘΙομὔου 1πη8 αθ- 
ἀβομμηθθ. Ζαγίοκ; ἘΠΉΠΟἢ 288 μο-. 
λόν, ν5]. δ ἢ 1119. -- 1094. σὺ 
δέ, ἂυ παπ. Βεὶ Ἐν μπθηρ ΟΟΥ, 
μῆλα ἀθηκύ τηδῃ ἀμ 1 ΒΥ ]10ἢ 8, 
οἷ ὩΠάΘΤΘΒ. Ορξου, ἀδ5 ΚΙγῦ. νοῦ 
Ῥδγοιξθὺ, πὰ σὺ δέ νουγϑθη ΘΌΘη 
50. θη Ἰἀθρηρδηρ' ἀον Κ)γί., σῖθ 
1000 καὶ σύ. 
1026. σὺ δέ, δέ ἴῃ ἀοΥ Δροδοβῖβ,, 

Πειϑοῦς σέβας --, σὺ δ᾽ οὖν μὲ 
νοις ἄν. --- μη Καβ5. πἱομὺ αὐσ]θ- 
ΟΕΊΒΟἢ. γψουβύθηῦ, 80 Καμῃ 816 ΔΈΟΙ, 
αἴ658 Αὐβογάοσθησ, το ἄον Ηαμπᾶ 

βύθμθη; ]]1οῖπ ΚΙγῦ. στο ἴμν σας 



ΑΟΑΜΈΜΝΟΝ. [21] 

ἥκει" χαλινὸν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται φέρειν, 
πρὶν αἱματηρὸν ἐξαφρέξεσϑαι μένος. 
οὐ μὴν πλέω ῥίψασ᾽ ἀτιμασϑήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽, ἐποικτείρω γάρ, οὐ ϑυμώσομαι. 
ν Ἢ ΄ 
ἴϑ᾽. ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐρημώσασ᾽ ὄχον, 1085 

εἴκουσ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε καίνισον ξυγόν. 

στροφὴ α΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

Ὀτοτοτοῖ πόποι δᾶ. 

᾿Δπόλλων, ᾿4πόλλων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ Μοξίου; 
οὐ γὰρ τοιοῦτος ὥστε ϑρηνητοῦ τυχεῖν. 1040 

ἀντιστροφὴ α΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ὀτοτοτοῖ πόποι δᾶ. 

᾿ἀπόλλων, ᾿Απόλλων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἘΣ μ" -Ὁ ἡ δ᾽ αὖτε δυσφημοῦσα τὸν ϑεὸν καλεῖ, 
οὐδὲν προσήκοντ᾽ ἐν γόοις παραστατεῖν. 

Θ᾽θίο 5 ϑὺ οἷπ Ζθιομθη τηἱῦ ΠΘΥ 
Ἠδπα, α Καββαπαᾶγα, ὅπ} ἀαταιῦῖ 
πἱομὺ δομύοί, 180 οὔθ θαυ Πα] βδύδι- 
τῖρσ ᾿1ϑῦ, 50 τηθὶπῦ ἀοὺ ΟΠΟΥ, 516 θ6- 
αἀὔγέθ οἴπθβ ἀθα ]οηθη ΑΒ] ρ΄ 78, 
ἃ. ἢ. ἀοΥ ἀονα]ῦ, ἀὰ 516 5100ὴ ψ|16 
Θἴῃ πρὰ δἰ προίδησθηθβ 114 σοθοταᾶθ. 
-- 1082. αἵματηρόν γργαραϊοοίίν, 
ὈΙαύΙρ, ταῦ Β]Ιαὖ, γοη ἄθπι τηϊῦ 
ΒΙαὐ γϑυτηϊβομύθη ομαθτηθ 465 ρσθ- 
σοι ἄθη Ζαθτη ἀηκαπηρίθπαθη Ῥρυ- 
ἀ65 δῦ ἄθββοη {Ππρϑϑὑϊηι, ἃ.8. 510} 
ἔτη ϑοβδῦτηθ ἀππδϑοσῦ, (μένος) ἄθου- 
ἔγχᾶσθη. Καββ. νουβϑίθῃὺ (ψὶ6Ὸ αδ8 
Ῥίουα) πιομὺ ἄρα ζαθτη σὰ σΌΠοΥ- 
ΘΠΘη, ὈΪ5 δῖ6 (χῖθ ἀὰ5 Ρίθυα) ἸὮὩΥ 
τπιροϑυϊιη, ἴῃγο ὙΥΠΑΠοΙῦ 1π ὈΠαὐ!- 

ἌΞΒΟΗ, ἀσλμ. 8. Απῆ, 

21 

"ὡς Ἵ 
ΓΕ 

ὥ.- ,"ὺ 

σθῖὴ ϑομδαϊηθ διιβοοβοβηδαθύ, ἃ. ἢ. 
5 516 ἅα16ὸ δναὶῦ 465 Ζϑυτσηθβ 
Κοηῆπθη σο]οσαῦ Βᾶροη σῖτα. ΚΊγυ. 
Βρυομῦ ρογθιχῦ ΖαρΊΘΙοη. ταῦ Βο- 
ΖΘ μαπρ δῇ 1ῃγ6 Ευταοστάπηρ (αἴμα- 
τηρόν). - Τ)ὰβ ΒΘῃθμτηθη (6᾽ Κδϑ- 
βθηαγα, τη85 Ἃ46η Ηδθ5 ἀοΥ ΚΙγῦ. 
πδὐ ὙΠ 0 βὐθίσθυη ἀπ 516 1π ἸΠΥΘΤῚ 
γογβεαῦζθ, δ ἢ α1686. σὰ ὑδαύθη, ΠΥ 
Ῥοίοθσθη. Ἐθ ψιγα ἀδαθγοῃ οἷπθ 
ἀγδυηδθθομο Μούνισιιηρ ἀν Τπαὺ 
ουσϑιομύ, ἀ16 5 σψῦτο Μοῖύϊν, 485 
510ῃ: ποῦ ἀδγδῦθι θη 1655, ΤΠΘῊΣ 
πογυνουίγοίθη ᾿ἅ 5565 501]. -- 1038, 
ΚΙγύ. ὑγὐ ἃ}. 

1040. Ποιὰ ΑΡΟ]]ο ρα] ἄρον Ῥάδῃ, 
ρου ΞἸορθβ-, ἀον ΦαροΙροϑδηρ, ἀΡῸ Γ᾿ 

5) 
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στροφη β. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

᾿“πόλλων, ᾿Ζ4πόλλων 
3 νυ" 5 2 ΄ 4.ἢ 
αἀγυιᾶτ᾽., ἀπολλῶν ἐμος. 

ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. 

" 
1045 

τὴ πυλλσασε γεκεν τ πα τὰ 

ΧΟΡΟΣ. 

χρήσειν ἔοικεν ἀμφὶ τῶν αὑτῆς καχῶν. 
, Ἂ » ΄ " ΄ 

μένει τὸ ϑεῖον δουλίᾳ περ ἕν φρενί. 

ἀντιστροφὴ β΄. 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

᾿Απόλλων, ᾿“πόλλων 1060 
ἀγυιᾶτ᾽ : ἀπόλλων ἐμός. ᾿ 

ἀ ποῖ ποτ᾿ ἤγαγές μὲ; πρὸς ποίαν στέγην ; ὶ 

ΧΟΡΟΣ. ἥ 

πρὸς τὴν ᾿Δτρειδῶν᾽ εἰ σὺ μὴ τόδ᾽ ἐννοεῖς. Ὶ 
ἐγὼ λέγω σοι" καὶ τάδ᾽ οὐκ ἐρεῖς ψύϑη. ; 

στροφὴ γ΄. ᾽ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. : 

μισόϑεον μὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα 105 
αὐτοφόνα κακὰ καρατόμα, 

πολὺ ἄον ϑρῆνος. -- 1040. ἀπόλλων 
ἐμός, τα Θ΄  Θυπ] ομὔθυ, Ῥαχοπο- 
τηδ 8186. Α15 ζγυιάτης στὰ ΑΡΟ]]ο 
ΠΡ ΘΥαΐΘη, Ὑ0611] ουβύθηβ α16 Β1α- 
58.816 ἀὯἀθ5 ἂρ. Ἀρυίθιῃβ ὑοῦ ἀἴθιη 
Ῥαϊαθῦ ἀον Αὐγτιάθηῃ βίθηῦ, 8150. γοῇ 
Καββ. σθβθῆρθῃ ὑῖσα, ἀπα χυγρθιύθῃβ, 
γγ6 11 ἄθιη ΑῬΡΟ]1Ὸ ργίθιβ, ἄθι αοὔξ 
ἄον ϑύταββθῃ, (68 Εϊηρδηρθ πη 
Αὐδρϑηρβ, ΠῚ ἄγειν Ζφυκοτησαῦ; 
ψ|6 ἀπολλων ἐμός (ἀπώλεσας) 
ἴπ ΟοΥ ϑίσορῃθ 1047, 50 σιγὰ 
ἀγυιᾶτ᾽ (ἤγαγες) ἴπ ἀ6Υ Οδρθη- 
ΒΌΓΟΡΒΘ 1052 1ῃ οὑγυηο]ορΊ ΒΙ ΘΠ θ τα 
ὙΝ οΥ̓8Ρ16] ῬουοΚϑιο θρῦ, --- 1047. 
ἀπώλεσας τὸ δεύτερον, ρου (85 
ουϑίθ Μδ] νυρφ]. 1177, χὰὄρ 1284 ̓ 
Ὅρμι ΑΡοΙ]ο ΒΟ, τοι οὐ βίη Ρυϊδδέθυϊη 
1ῃγν πρΊαοῖς παὐαγρθυῆβθ σὰ. ΠῚ 
οὔμιβομθ Μούνισιηρ αἴθθθβ ἴ]π- 
δ᾽ὔοκοθ ουσθιοῃῦ Αθβοῦ. ἄστοι Υ.. 
1172 --- 1177, πάθη ΟΥ̓ 65. 818 γοὶ 

ἌΡΟΙ]ο ἴθου Καββ. γουβέμσίο ϑέχαῖου, 
(υ 81. ΕἾπ]. ν. ΧΧΊΠΠ) Βἰπβίθῦ, -- 
1049. τὸ ϑεῖον, ἅ16ὸ ΘαΡ6ὸ ἄθσ 
ὝΝ οἰβϑορσαηρ; ἀ(α5 Οουομῦ γοαος 
ον Καββεπᾶσα 87 ὈΘυθιΐβ πο 
ΑΥΡῸΒ σϑασαμῃρθη (1008), νχῖθ ἄθου- 
μααρὲ ὩδΟΙ ΑΒΘ ]υ8 416 ΒΘρΘΌθα- 
μοιΐθῃ νοῦ Ττοΐῶ ἴῃ ΟΥ Ομ] 
πἰσπῦ πμρθκαπηῦ 5ἰπᾶ. -- Ρ͵΄θῦϑ, 
ἤγαγες κι 1040. ---10588,. Π16 ΑἸὐνγοστδς 
65 ΟΠΟΥΒ 1δὺ γ0}] πο ΓΘ ΏΘΥ Ἰτοηΐο, 
γ 81. ν. τ0ῦϑἔ,, 1008 Ὁ. --- 1060. κακά, 
ἈΡΗδαρὶσ γοῦ ἄδπὶ ἴῃ συνίστωρ 116- 
ϑϑπᾶρθῃ ξυνειδέναι, ΡΊ. χὰ 108. ᾿ 

πεδορραντήριον 5ἰπᾶ ἀοστα εὐ 
Αἀ]οκύϊνα, σὰ στέγην (1062) σοῃυϊο.,, 
Καββ. μαῦ Ὀθὶ αἴθβθῃ Ὑογίθῃ, ψ16 
1000}. Ῥθυγοῖβῦ, ἢν αἷθ ΒΟΒΊΔΟΙ- ᾿ 
ὕπηρ ἀδὺ Κίπάου ἄθ85 Τηγοβδὺ ἴα 
ΒΙΠΠ6, ΟΌΜΟΙΙ : 



᾽ μὰ. 

ἈΑΘΑΜΈΜΝΟΝ. ὑχ] 

ἀνδροσφαγεῖον καὶ πεδορραντήριον. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿" ᾿» ς , ᾿ , 
ἔοικεν εὕρις ἡ ξένη κυνὸς δίκην 
εἶναι, ματεύει δ᾽ ὧν ἀνευρήσει φόνον. 

ἀντιστροφὴ γ΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

μαρτυρίοισι γὰρ τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑομαι᾽ 1060 

κλαιόμενα τάδε βρέφη σφαγὰς 
ὀπτάς τὲ σάρκας πρὸς πατρὸς βεβρωμένας. 

ΧΟΡΟΣ. 

5 , “- Ν ε 
ἦμεν κλέος σοῦ μαντικὸν πεπυσμένοι 
τούτων προφήτας δ᾽ οὔτινας ματεύομεν. 

στροφὴ δ΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΑΡΑ. 

ἰὼ πόποι. τί ποτε μήδεται: Ὁ μ ἢ 10θὅ 
, , , “΄“ ’ 

τί τοῦδε νξὲον ἄχος μέγα. 
,»..3 2 Γ ἊΨ, 2 ΄ 

μὲν ἐν δοιμοισι τοῖσδε μηδεται κακὸν. 
ἄφερτον φίλοισιν. δυσίατον; ἀλκὰ δ᾽ 
“ἑκὰς ἀποστατεῖ. 

τη οηὐμ Ὁ ἀπὰ 465 ουϑίθ ΟἸθα 
Ὧθ5 Οὐτηροβίδατηβ ἀνδροσφαγεῖον 
815 Ὀοαθυαΐαμῃρθιοθ ΔΏΖΊΒΘ θη. 1580. 
16 ϑέθι: 16 θηὐμϑ!ῦ ν]θ]] 1 οηῦ ποοὴ 
ὉΠΡΘΠΘΠΘ. Ὑ  ΥΘ  ΌΠ1556. 

1060. θ6η ὥθμοση θη 10 510} 
Ὑουραησθηποιῦ ὑπαὶ Ζακαμν τηθὶβϑὺ 
ἀατοη ὙΊΒΙΟΠΘΙ. 30. ΘΥ̓ΒΟΠΘΙΉΘΗ ΠΊΘΥ 
αον Καββαηᾶγε, α16 δομαύξοηρ βία - 
θη ἀοὺ Κιπᾶθυ (65 ΤΉ γοβῦ, ψ716 516 
ΠΥ οἷσθη ΕἼΘΙΒΟΝ ππα ἴῃτ6 ΕἸηρσο- 
γγοῖαθ Παρ τπιπα 1ῃν Οθβοθιοκ Ρ6- 
7δτήταθστ (1182---11817).--- τοῖσδε, ἀἀ- 
Ὀοὶ νγοιϑὺ Καββεηάγε, δῇ α16 5έ6116 
Ῥοῖίμα Ῥαϊαβύθ Ὠἷη, το 516 ἀϊθ Κίη- 
οΥ βιΐζθῃ 5ιθῃῦ; ἄθιη δαΐσογθσύθη 
Ζυαβίαπαθρ οηὐθρυθομθθα ἔμμησύ 816 
ΟἾπ6 νου πηρ' ἔοσύ: ἀὰ 16 Κὶπ- 
αθΥ, Ῥουθιπ πα; χλαιόμενα το- 
τηΐη. ὑπαὶ ΠΙΘΥ ακύν σορυαπομῃύ. -- 
1068. πεπυσμένοι τὰ 1049. --- 10θ4. 
Ἐν αἴθ Βομιαομύπθηρ ἀθν ΚΙπαρυ 
ὧθ58 Τηγοδῦ, 416 ΙΓ 71ὰ ΚΟΠΏΉΘΗ, 
ῬΥδΌΘΠΘη ΜΓ Κοίηθ ΝΥ ΔΠΥβαροΥ. --- 

ὑ 

106ὅ. μήδεται, ΚΙγίαθτηποβίτα. ΚΚαβ8. 
ὨΪτησαῦ 61 ἸΏ ΘΗ οἰ κβίθθιβομθη Απϑ8- 
Ῥυϊομθη Κοῖπθ Ηϊοκβιομῦ ααΐ ἄρυθη 
ψουβίβο Κοὶῦ ππαὰ Ἰδοὺ 50. ΠΙΘΥ 
αἀδ5 δα] 6 κύ, γγ 611 65 101 βϑ] θϑὺ ΚΙδν 
ΥΟΥ ΟΛΟΥ Ξ'66]6 βἰθῃηῦ, ἃ.5. θαυ η 
ΠΘΌΘ ἀπάθγθιη ἰϊθοὺ (θγ Οταπά, 
4885. ἀοΥ ΟἼΟΥ 516 πίοῃῦ γϑυβίθῃῦ. -- 
Ταάατοι, ἀα85. ἀονὺ Ζαπῦτον 416 γου- 
Ῥουθιξαμσθη σι ΑΡὉΠ.᾽5 Εὐτηοσαπηρ, 
α(α5. ποίχαγίρο ἀθνγαμπα, αἴθ Βααο- 
γΠΠ6, ἀ΄6 Εσθηρ (65 Τοάθε- 
βύοβθθβ πη Αρϑτη.᾽5. ΕΔ1] σττῦ Καϑδ- 
βαπᾶγω, τῇ (ἀοϊβδίθ βιθηῦ, {Π1Ὁ0 οὺ 
50 συγ! σον θυβο τ ὑουύ, 415. αἴθ5 
5010 8ϑὺ ἀαχοη α16, 85 ἀβυμϑθβομθα 
Ηοκβιομέθη πϊομῦ δαβ γθαγθ, Π)αγ- 
βύθ πὰρ ἀν Εἰγτηογάτπηρ δ αθυ. 
Βάμηθ ουυθιομῃῦ σψογάθῃ σᾶχθ. -- 
1066. τέ τόδε, ῶ8 ἰϑὺ 4165 --, 
ΨΘΙΟΙ 65. -- 1008. ἀλκά, ψϑᾶρυ 
Οτοϑὺ ποοὺρ ΜρποθΙαοβ, βοπάθυῃ 4}]- 
σοτηθίη: Κοῖπο Ἠϊ]ΐθ 1ϑῦ ἴῃ ἄοΥ 
ΝΆ 6. 

ἢ Ἔ 



Ὕ Σ  Ἄ Ξοτὶ παρ ΤΑ οὶ τῆς 

᾿ 

π᾿ ΡΥ ΡΥ ΒΥ 

θὃ ΑΒΒΟΗΥΠΙ 

ΧΟΡΟΣ. 

τούτων ἄιδρίς εἰμι τῶν μαντευμάτων" 1070 
ἐκεῖνα δ᾽ ἔγνων πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷ. 

ἀντιστροφὴ δ΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 
Α ΄ 

ἰὼ τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς; 
τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν 
λουτροῖσι φαιδρύνασα---πῶς φράσω τέλος; 
τάχος γὰρ τόδ᾽ ἔσται προτείνει δὲ χεὶρ ἐκ 107ὅ 
χερὸς ὀρεγομένα. ΡΞ 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔπω ξυνῆκα᾽ νῦν γὰρ ἐξ αἰνιγμάτων 
ἐπαργέμοισι ϑεσφάτοις ἀμηχανῶ. ; 

στροφὴ ε΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἍΑ Ἵ ὃ ἔ, παπαῖ παπαῖ, τί τόδε φαίνεται; 
ἡ δίκτυόν τι “Διδου. 1080 

ἀλλ᾽ ἄρκυς ἡ ξύνευνος, ἡ ξυναιτία 
φόνου. Στάσις δ᾽ ἀκόρετος γένει 

ει χατολολυξάτω ϑύματος λευσίμου. 

1014. Καϑβ. βομβϑαῦ 510} ἀδ85 ΝΥ οὐὖ 
κτενεῖς ϑιΒΖ ΒΟΥ ΘΟ Θ. ἀπ Ὀγϊοὗ 
ἄμμου αἴὸ ἤραθ ἀσσοῃ α16 ΕὟΔΡΘ 
πῶς φράσω τέλος ἃὉ, ἴῃ ὙΘΙΟΠΘΥ 
ΒΟΉ τέλος «δι τελεῖς συ οι ΐ. 
--- 1070. γάρ τοῦ Βοχζὰρ «πῇ τέλος: 
ἀοπη Ὀω]ὰ ψιτα 68 Ἃδ8 5611}, 
Ἡδ ΤΏ]. Θἷηθ. γο]]οπαθύθ αβροί νέο 
Ἡδπα]υπρ. --- προτείνει-- ὀρεγομένα, 
σοβομδἔθρ το σύ 510} Ηδηα ἀτὴ 
Ἡδπᾶ, ἃ. ἢ. α16 Ταῦ σῖτα Ῥοίσιο- 
Ῥθηὴ πα Β0Πη611] ἀοὺ Ὑο]]οπαπηρ' 
χα σύ. --- 1017. 1)85 1000 ἰδβαρίθ 
γγῶν ΤΠ 56] δ, 16 ὑχῦ ρον σοηϑὺ 
ἄἂὰ δὰ δ 561} σὰ γῦ]]1ρ ἀπ- 
νογβύδη ἀἸΙΟμΠοΥ ΝΥ οι ββϑδραῃρ 
ΠΌΘΟΥ, 50 ἀδ55 10} σῷ γῶῦ] 05 
ῬΡ1ῃ. 

1080. 1)85 πούχαγθρο θγθρ6, νγο- 
τοὶ ΚΙγύ. Αρϑιη. υτηβίχϊοκίθ, ὑτὴ 
πη ὙΘΏΣΙΟΒ Ζιὶ ΤΟ ΠΘ, ὙΙγ 61 
Νοὺζ ἀθ5 Ηδᾶθθ σοπδπηῦ. --- 1081. 
Καββ. οουγισισῦὺ ΒΊ0ῃ: 1600 ἢ 61ἢ 

Νούζ ᾿1ϑὺ νἱ᾽θί  Υ α16 αὐ 
561} 50. ἡ ξυναιτία, ΜΙ ΒΟΒα] Τρ δῦ 
μ16ν ΚΙγίαθσημ. πϊομΐῦ 685 Αθριβίῃ, 
ἄθββθῃ Καβ8. Κϑίῃηθ Εν μη απρ' ὑπυῦ, 
ΒΟΠΘΤΏ ἀθ5 Ηδαᾶθβ, (ον ον Ἡδαρύ- 
ΒΟΒα]αἸρο 180, Ἰηβοΐθυσι σοῃ Ἰἤτη αδ5 
δίκτυον ἀαθροθῦ (1080). Φοάοοι 
ἰδ αἴθ σθρθῦθπθ ϑΟΒγθιραηρ ἀπ 
Τηϊογργθίαίιοι ποῦ οἤπο Βοάθηκθῃ. 
-- 1082. Στάσις ποῦ, τῖθ τη8 
τηριϑῦ νϑυβίθῃῦ, ἀθὺ μοῦ αοὺ Ἐνι- 
ὭΥΘΗ, ΒΟΠΘΙῊ ΟΥ̓ Ῥουβομβοῖχτίο Πἃ- 
το αὐ Ζυιθίσαομῦ ἴθ Ἠδαβθ 
(στάσις), “ὶ6 βοπβῦ ἔρις ἃ. Α. ροὺ- 
Βοῃϊδοῖσὺ ιτα. --- γένει, ἔτοΊθυου Παὔν 
465 ΓΠηΐθυθββθβ, Θ1 ἢ ΠΠ ΘΥ ΒΒ Οὐ] ΟΠ ΘΥς 
ἂν ἀὼ5 Οδϑοβ] θοῦ. -- 1088. 
ἅἁῦμα αἀἴοδθοθ Πϑτηομβ ποιϑϑὺ ΚΊγίυ,, 
1πΠθη 516 γὸπ ἄθπι ΑἙΡΘΠΗΌ]ΙΟΙτΘ 
1ῃγοὺ ΒΟμα] ἃ δὲ ἄρῃ ἀππκο]η Μϑοη- 
ἴδῃ δηρομῦχί, ρ]Ἱθιοηβαῖη σθυγοιηῦ 
ἰϑύ. 5. Ῥθζθιοθπθη αἴ16 στη θη Εατη. 
829. ἄδῃ σοπ ᾿Πηθη νουϊοϊρύθῃ ΕἾου τὸ 
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ΧΟΡΟΣ, 

ποίαν Ἐρινὺν τήνδε δώμασιν κέλει 
ἐπορϑιάξειν; οὔ μὲ φαιδρύνει λόγος. 
ἐπὶ δὲ καρδίαν δράμεν κροκοβαφὴς 

1080 

σταγών. εὐτε καιρία πτωσίμοις 
ἰξυνανύτει βίου δύντος αὐγαῖς. 

ταχεῖα δ᾽ ἄτα πέλει. 

ἀντιστροφὴ ε΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 
- 
3 

5: . 

αι α ἰδού. ἰδού ἄπεχε τῆς βοὸς 1090 

τὸν ταῦρον᾽ ἐν πέπλοισιν 
μελαγκέρῳ λαβοῦσα μηχανήματι 
τύπτει᾽ πίτνει δ᾽ ἐν ἐνύδρῳ κύτει. 
δολοφόνου λέβητος τύχαν σοι λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

2 , ν} μ᾿ ’ ῇ ᾿᾿ 

οὐ κουπασαιμ΄ αν ϑεσφατῶν γνωμῶν ἄκρος 1090 

εἶναι. κακῷ δέ τῷ προσεικάξω τάδε. 
ἀπὸ δὲ ϑεσφάτων τίς ἀγαϑὰ φάτις 
βροτοῖς τέλλεται; κακῶν γὰρ διαὶ 

16. σογϑάθζχι 818. θἴπθῃ τεϑυμένος. 
- 1084. ἀοΥ μοῦ μαῦ γσοῃ Κα85.᾽8 
γονιίθη τὰν Στάσις κατολολυξάτω 
Πὰν νουβύαπαθῃ. 1)8 οΥ αἼΘβθη ΠΕ ΟΝ 
ΖΣτάσις υἱοῦ Κοημπύ, 80 β:ϑῃῦ θυ, ἄθῃ 
δίῃ ὑγοθπμα, αἀδυῖπ οἷπθ ΕΥΗΥΘ 

πη ἀπηὺ [ΠΠΠ61] (ἄτα 1089), ΟἾπ6 
ἡθάοοῦ βοῖπθ Βοιἰγοππηρθη 5060161] 
τι (16 γον ἀοὺ δ88., α16 οἱ 78 
ἴῃ ἸῃγοΥ ϑβατητηηθιὺ πϊομὺ νουβύθΐ, 
ὉΠ ΖΙΙΒΟΙ]1ΘΒΒΘ6ΠΙ. 

1086. Το α16 Βυϑμπθηρ (685 
ἘἸαομροιδίοθ τὰ Ἠδῖβθ ἄθ5 Ἃ6- 
ΒΟ θομίβ δαΐσογοσῦ σοηῦ Δ ο ἢ αοὺ 
ΟΒοΥ ἴπ Ἰγυίβοιο Ν οἴβοα ἄθρουν. δρά- 
μεν, σὰ 118. -- 1087. εὐτε, ἄδ, 
Ὑ7 61], 50 Ὀ6Ὶ ΞΌΡΒΟΟΙΘ5. ζπατῃ Ηδθτυ- 
Ζ0 ἀνδηρσὺ τηϑῖὶῃ ΒΙ]αὺ (ΤΟΥ 
Βαηριρκοιῦ), ἀὦ 485 ΤΠ 61] (ἄτα 
1089) ἃτὴὰ 51 ΟΠ σθαι ΕἼ] ΘΟ 6 ὑγοῖ- 
ἕοπα, τϊῦ 465 516 πρίρ θη 6 ἢ 
ΤΙ 6 Ό θη 5 16 ἀοΥ 1] 6 ὴ ἀθὴ τ 8 }- 
16), 4180 ἀπγοῃ ἄρῃ Τ᾽ οά, 561} 
ὝοΥΚ νο]]θυϊησὺ ἀπα δ 5567- 

ἄθτα 56 π61] 150. Τθ᾽5 ΠΏΠ61] (ἀτη) 
γῆορὺ ουβύθηβ 51 πθυθη Τα σὰ ὨὈγ]η- 
σθῃ ἀπα βοβγοιύοῦ συυθιῦθηβ Β6816]]. 

1090. Καββδηᾶγε, βρυιομῦ 1ῃ σγυῦββ- 
ἴθ Αὐΐτοστηρ, ν}611 5160 ΚΙγύ. ἀθη 
'οαρββδίσγθιοη. σθρθὴ Αρϑτη. [σθαι 
516 ύ. ἄπεχε τῆς βοὸς τὸν ταῦρον, 
ΘΙ αν ἨΗϊθηβρυϑοθθ Θῃ ΘΠ ὔοΥ 
Αὐϑταΐ, ΚΙγῦ., θη. ἀδ5 βομυσαυζθ 
αονγθῦθ (στ 1080) τοῦ ἄθη ὈΘΙάθῃ 
οααρουρσθβύγθοκίθθ ΑΥΤΠΘη. ἴῃ (16 
ἨἩδηθ μαϊίθμα ἁαῇ Αρϑπι. συβυϊ σὺ, 
Θυβομοιηῦ ἀ6Υ Κα 85. 16 οἵη τ Π6ῃ- 
(ον δῇ ἀ16 απ συ γζθοπαθυ Θ 1ΘΥ ; 
α1θ. οιπρουρθμο]ύΐθμθι Ζ1ΡΙ6] 65 
ΒοΒ νυ Ζθη (θυ μ65. ΘΥΒΟΠΘΊΏΘΙ ἸΠΥ 
Ὑ16 βοθνγονζο Η σπου, ΟΌΤΟΙ] Κα88. 
Ἃ(α5 ΒΔ βοΐουύ νου ὑπαὶ ταὶ 
ἄρχῃ θη! πίπυτι λαβοῦσα Του Δ νύ, 
τγιγκὺ 65. (00). ῬΟΟΪ ἴῃ μελαγκέρῳ 
μηχανώματι πϑοῖι: 1πΠ πὰ ἀθτο ἀδ8 5 
ΒΟ ΜΔΥΖΗ τ Ιρο ΠΙρύν θυ ἴῃ 
αοναπάθη ἔαπροηα, ρϑοϊκοϑπά. 
-- 1094. 1) Τομ Ἰιοσὺ δαῇ δολο- 
φόνου, νοαγο ἄθν ϑαύχ ουϑὺ βϑῖπθ 



το ΛΕΒΟΗΥΙΜΙ 

" πολυεπεῖς τέχναι ϑεσπιωδοὶ 
φόβον φέρουσιν μαϑεῖν. 1100 

στροφὴ ς΄. 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

Α 

ἰὼ ἰὼ ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι. 
Ν 

τὸ γὰρ ἐμὸν ϑροῶ πάϑος ἐπεγχέασα. 
ποῖ δή μὲ δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες, 
οὐδέν ποτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην; τί γάρ; 

ΧΟΡΟΣ. 

»- 

φὶ δ᾽ αὑτᾶς ϑροεῖς 

φρενομανής τις εἶ ϑεοφόρητος. ἀμ- 110ὅ 

΄ -“ π . 
νόμον ἄνομον. οἱά τις ξουϑὰ 

ἀκόρετος βοᾶς, φεῦ. ταλαίναις φρεσὶν 
Ἴτυν Ἴτυν στένουσ᾽ ἀμφιϑαλῆ κακοῖς 

. ἀηδὼν βίον. 1010 

ἀντιστροφὴ ς΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, 

ἰὼ ἰὼ 

Βρασδαΐϊαηρ' οὐδ]. --- 1100. μαϑ'εῖν 
δ τη]. τέχνας. 1)6᾽ ΟἿἾοΥ τηρὶπῦ, οΥ 
γϑυβίθῃθ 510} ζῶν πιοηῦ δῇ αδ5 
Πϑαΐθη ἀοὺ Οὐδ Κο]βρυίοηθ, οὐ νϑὺ- 
τηαΐμθ ΡΘΥ πἰούβ απΐθβ, αα α16 
ΟτΥθκοιβρυΐοηθ ἴῃ ἀΟΥ ΠΘΡῸ] ΤῸ 
{ππρ]οῖκ νου ὕπαρ τι. ΘΌθ. 65 ῃ 8} 
(κακῶν διαί) ἄθῃ Μϑηβομθη Επιγτομῦ 
ΘΙ ἤδββθιι, 516 Ζιὶ οὐ θη ππα Ζτὶ 
ἀσαΐεη. 

1102. Ἰπᾶάρτῃ αββδηαγα, ἀδ8 Τ,ΟῸ5 
Αρϑιηθιηποιβ Ὀο καρ, ὈοκΙασὺ 516 
ΖΙΡΊΘΙΟΗ 1’ ΟἸΡΘΠΘ5, αδ8 τηϊῦ 61 
ἈΡΘΙΠΘΙΏΠΟΏΒ ΘΩρ Ὑϑυριπάθη δύ. 
1τῃ ΒΟΙσομθη ὈΘκΙασύ 516 1 ΖΊΤΘΙ 
ΒΘ σΟΡμθηρδδυθη ἴπν οἰρθηθθ (6- 
ΒΟΒΙΟΚ, Ὑ16 516 ἴῃ χυοὶ σορθη- 
Ῥϑᾶγθη (885 ΑΡΆΙΩΘΙΩΠΟῊΒ Ῥοκιαρὺ 
μαίζθ. - 1102. ἐπεγχέασα γραβϑὺύ 
ποῦ στὰ Μοίγατη αἀθὺ ΑἸὐ]βύγορ ΠΟ, 
ἀδμου Παῦταδη ἐπέγχυτον νοτυτητιύμποῦ: 
αθτὴ Το θη ρῶτη.᾽ 5. ΠῚ ΏΖῸΡΘ- 
Τὰ σὺ. --- 1108. ἤγαγες, ΧΟ] πιομῦ 
ΑΡΟ]]ο, ψῖθ 1082, βομᾶθηῃ ὙῚ0 
ξυνϑανουμένην Θτ ΡΠ ΘΠ], Αρδτηθτη- 

λιγείας μόρον ἀηδόνος. 

ΟΠ. ποῖ δεῦρο, ΟὨ1Π ΒΙΘΙΒΘΤ, 
α: κ: οζα; ἄσμιον οὐδέν ποτ᾽ Ζὰ 
Ὠ1ΟΠ 5. -- τί γάρ; --- τί γὰρ ἄλλο; 

1107. οἷά τις ξουϑά, ἀπόρετος, 
Ἴτυν στένουσα, ἀηδὼν ϑροεῖ ἀμ- 
φιϑαλῆ κακοῖς ᾽βών. Π θη ἀκόρετος 
1ϑῦ στένουσα πηϊοτροογαπδῦ. ῬΥΟΪτΠπΘ, 
ΤΟΟμῦου ἀ685. Ῥαπαΐοη, Κὔπιρθ νοι 
Αἴμθη, οπιρῦγὺ θΘΥ Ἰῃτθη ὐθυηϑ} 
Τογθαβ, Κῦμπιρ γοῃ ΠΤ) ]18, ΑΟΥ 1Πγ6 
ΘΟ σθϑίου ῬΒΙ]Οσ 618, θηΐθησ ππᾶ 
1. ἀδπη αἴθ Ζαμρο ΦΒΡΌΓΙΒΒΘΗ 
παύζθ, βομ]δομίοῦ ἴπτθη βοππ Τγ5 
πἀπᾷ δοὺξ ἴμπ ἄθτι γαΐου γΟΥ; 88 
ἄϊ6βοὺ βίῃ ἃῃ ἄθῃ θοίά θη ΒΟ υγθβέθυα 
γομθη Μ0111, ουάθη 2116 αὐτοὶ γὸπ 
Ζθια5. γϑυγαπαοὶῦ, ΟΥΘΒ ἴῃ οἴπΘη 
γυιοάομορῖ, Ῥγοκπο ἴῃ οἴη Νβομθ- 
91], ῬΒΙ]οτ 6] ἴπ οἷπθ ϑομνγα! 6... 
ἈΡΜΘΙΟΒΘΠα νὸπ ὅδ αἰἐίβομθη ΞαρΘ 
Ἠοπιον Οα. 19. ὅ18. 16 ΝΟΕΡᾺ] 
ΚΙαρὺ ἀμ] ββῖρ ἀπὶ Ἰῃγθη ΒῸΠπ 
Τύγϑβ, ἀμ ου ἀηδόνιος νόμος, ἐηδόνιος 
ἅρῆνος οἷπ ΚΙοσοροβᾶπρ. -- 
1110. ἄμφ. βίον, 800. ἔἴδθιιρ. -- 



ὃ νάῤ.-:. 

ἩῊ 

ἈΘΑΜΕΝΜΝΟΝ. τι 

περέβαλον γάρ οἵ πτεροφόρον δέμας 
ϑεοὶ γλυκύν τ᾿ αἰῶνα κλαυμάτων ἄτερ᾽ 
ἐμοὶ δὲ μίμνει σχισμὸς ἀμφήκει δορί. 

ΧΟΡΟΣ. 

σπόϑεν ἐπισσύτους ϑεοφόρους ἔχεις 

ματαίους δύας, 
Ἁ δὰ 

τα ὃ 

111ὅ 

ἐπίφοβα δυσφάτῳ κλαγγᾷ 
μελοτυπεῖς ὁμοῦ τ᾽ ὀρϑίοις ἐν νόμοις ; 
πόϑεν ὅρους ἔχεις ϑεσπεσίας ὁδοῦ 

οπκακορρήμονας : 1120 

στροφὴ ζ΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἰὼ γάμοι γάμοι Πάριδος ὀλέϑριοι φίλων᾽ 
ἰὼ Σκαμάνδρου πάτριον ποτόν. 

΄ 

ἠνυτόμαν τροφαῖς᾽ 
- νῦν δ᾽ ἀμφὶ Κωκυτόν τὲ κἀχερουσίους 

᾿ : Ἁ ᾿ 4Κ ΄ ᾽ 
τὸτὲ μὲν ἀμφὶ σας ἀιονας ταλαιν 

1120 

ὄχϑους ἔοικα ϑεσπιῳδήσειν τάχα. 

ΧΟΡΟΣ. 

, , . » 2, ᾽ ΄ 
τί τὸδὲ τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω; 
καὶ παῖς νεύόγονος ἂν μάϑοι. 

πέπληγμαι δ᾽. ὅπως δήγματι φοινέίῳ, 
"οδυσαλγεῖ τύχα μινυρὰ κακὰ ϑρευμένας. 

ἐμοὶ κλύειν. ϑοαύματ᾽ 

1118, Ὅτ ἘΠΙβῖοη 465 περί 1ϑὺ που 
Ομμθ ΒΘ 8016]. ---- 1118. γλθεῦν τ᾿ τ᾽ 
αἰῶνα, Ζοαρτηδ 1586}. ΔμρΘΕΙρΥ. 
κλαυμάτων ἄτερ σομῦνυ ποῦ σὰ 
αἰῶνα, ἀοηη ἀ16ὸ Ναοιλθρ8}} ΚΙαρὺ 
ἴπν ΤδΌθη ΒΙπαστοη, Βοη θη Ζα 
περέβαλον. Τ᾽οΥ Ῥγόκπθ ΠαΡθη αϊ6 
Οδύθου οἴποα πθαθῃ Τ,6 10 ππᾶ οἵη 
ὩΘιι65 ΘΌΘτ ΒΟΏτηθυο8, ομπο ΤῸ- 
ἀθϑκατηρῖ, σθρθῦθη, τα μγθπμα Καβα. 
ον Τοαοβϑίγθιοηῃ ἀαγο 65 Β61] 
ουνγαγοί, 

1110. ματαίους δύας, Ὧἀ8.5 ὑπὅ- 
τού Ὁ π 611] Ὀοβίοῃξ ἴῃ Καβ8.᾽5 
γο (ὐοὐὐ οἰ πρθρθΌΘπθη. ΥΥ οἰ βϑαρηαῃ- 
56ῃ (ϑεοφόρους). -- 1117. δυσφάτῳ 
πλαγγᾷ ὈΘΖΘΙΟμ ποὺ ἴτὴ (ἀορθηβαῦς σὰ 
ὀρϑίοις νόμοις αἴο ἀπαυθ κα] τύθα 

δ" σ΄ 

1130 

Αὐβονυΐομθ ἀθὺ Καββ, (50 1087). -- 
1119. ὄρους ὁδοῦ, α16 ατΘπ Ζ 6 πη 
465 6ρ.685, 416 Γοϑὺ θορυθηχύθ, 
ἔδϑδῦ θοδβύϊπητηδο ΒΒΒη (ἀ 65 66: 
5895). - 1126. ϑεσπιῳδήσειν βαρὺ 
ππθυνγαγύθὺ τηϊῦ ὈΙδέθυθιη Κα βτητι5 
416 ΝΥ Θιββδρουῖη δηβύατὺ γγΘΊ]Θπ, 
5611. -- 1127. τορὸν ἔπος ἐφημίσω, 
Θἴπο νουβϑύθϑη ἀ] 106 ΝΥ 61888- 
Βαπρ;, ὨΙοΟΗὺ Ὑ116 ΨΟΥΠΘΥ ἐπάργεμα 
ϑέσφατα. --- 1129. ὅπως, 516 1608- 
νγὶθ. ΤῸ Ὀῖη ρσοίγο θη γῸ ἸΠΥΘΤῚ 
ΘΟΒΙΟΚΒ816 16 γοῖ οἴπθτη Ὀ] αὐ ρ6 
ΠΟΙ Πρ 155. ὙΥΟΒ] τοῖὖ ΠΠπγθομῦ 
παῦ τπϑὲ ἔν δήγματι πλήγματι 
ψουτηθημοῦ. -- 1131. ϑραύματα, 
Δ οΥυβομιηθύνουπηρ,, ΠΙ6Υ τηὴϊῦ ϑηὺ- 
50] Θάθμου Αββοπδη δῃ ϑρευμένας. 



2 ἈΒΒΟΗΥΤΙ 

ἀντιστροφὴ ζ΄. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἰὼ πόνοι πόνοι πόλεος ὀλομένας τὸ πᾶν᾽ 

ἰὼ πρόπυργοι ϑυσίαι πατρός, 
πολυκανεῖς βοτῶν ποιονόμων᾽ ἄκος δ᾽ 

οὐδὲν ἐπήρκεσαν. 
τὸ μὴ πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν ἔχει παϑεῖν᾽ 
ἐγὼ δὲ ϑερμὸν ῥοῦν τάχ᾽ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑπόμενα προτέροισι τάδ᾽ 
καί τίς σὲ κακοφρονῶν τίϑη- 
σι δαίμων ὑπερβαρὺς ἐπεμπίτνων 
μελίζειν πάϑη γοερὰ ϑανατηφόρα᾽ 
τέρμα δ᾽ ἀμηχανῶ. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

καὶ μὴν ὁ χρησμὸς οὐκέτ᾽ 
ἔσται δεδορκὼς νεογάμου νύμφης δίκην᾽ 

ἔοικεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
πνέων ἐσάξειν. ὥστε κύματος δίκην 
πλύξειν πρὸς αὐγὰς πῆμα πήματος πολὺ 
μεῖξον᾽ φρενώσω δ᾽ οὐκέτ᾽ 

λαμπρὸς δ᾽ 

Τὰ. 1ϑὺ ἔγϑιθσθ Αρροβιίίοη Ζιση ϑαΐζθ. 
Φραοο ἰοῦ ορθη ἀθ5. δ Προ 
ῬΊαγα1]5 ππα ἀοΥ Οὐγστησηθίσιθ ττὺ 6. 
Απθϑίγορμο ϑραῦμα δ᾽ σὰ 50ῃχοι- 
Ῥθη, 850 ἀδ585 γ. 1181 δίπϑθῃ β6]}8ύ- 
βύθπαισοη ϑαὺχ 1] θοῦ. 

1187. ΤῊ} ἃϑυ ψοττάθ Ρϑ]α 
τη θη Θη πθῖββθῃ ΒΙαὐδύτοιιμ δὰ 
ἄρα Βοάθῃ υϑύρίθϑβθη. [06 
δύ ἰδ τὴ ἀ6Υ βίβυκούθη Ἠθυνου- 
ΠΘθαμρ 116. σὰ Θἴηθμι 86] δ δῃη- 
αἸρθη Θοδία!οῦ ὉΠΩ͂ νοῦ τὸ μὴ 
πόλιν μὲν οἷο. Ἰοβσο] 80. --- 1148. Καϑ8- 
Βϑηατα, ὈΙΒΠΘΥ δα ἄθὶ αρϑῃ, 
γου]ϊάθϑυ πὰ πᾶ ὑτιὺ ἀαΐ ἀδ5 1.ο- 
βοίοη. -- νεογάμου νύμφης δέκην, 
α16 πϑαγθυσηδ ]ΐθ ΕΎαα θη βο] οιθσΐθ 
5100}: ουβϑῦ δὴ ατθη Ταρθ ΠΔ ΟΠ ΚΟ. 
ἨἩοομ χοῦ, πὸ ἴῃτ ἀθβόμθηκο, ἄνα- 
καλυπτήρια, ἀαΥρορυδοιῦ ψυχάρθη. 
ΝΙοΙῦ νου 110, 16 ὈΙΒΠΘΥ, σῖγα ἰοὺ 
ΠΘΒΘΥΒΡΥΟΝ ἀοΥ Καββαηαγα 5611, 
ΒΟΠΟΘΥΏ ΚΠ, 16 οἷη Υοβύσ!ηα, 

Ἢ 

το ον 
ν. ὦ Ὁ 

ϊ αὐδῇ 

1185 

ἐν πέδῳ βαλῶ. 
4“ 

ἐφημίσω. 

1140 

3 

ἕκ καλυμμάτων 

1145 

᾽ 5 Υ ἐξ αἰνιγμάτων. 

γα οὐ ἀδμθυρτϑαβθη, ἀ858 βιοῃῦ- 
θὰ ἀ16 ποθ] βυσορθη, θἷη6 οΥὔββου, 
415 ἀ16 δῃάρσυθ, σχαστὰ [1ομΐο ἀου Ἐπ- 
Κοπηΐηϊβ8 Πουδηβαΐπθη. -- ΊΤ114δ. 
λαμπρός, 8611, ΚΙΔΥ μιοιββὺ ον 
χρησμός 11 Θδροπβαΐς χὰ ἐκ καλυμ- 
μάτων, ῈΡΊΘΙΟΝ ΔΙΌΟΥ ἰβὺ 65 ΕΡ:6Π6- 
ἴοῃ χὰ ἄνεμος, ταῖν ἄθτη ἀθν χρησμός 
γΘΙΡ]Ομθὰ τῖτα, οἷπ Κυδθισου, 
ἘΡΙΕΗΡΕ ὙΙπά. ἡλίου πρὸς ἀν- 
τολάς, πᾶ 6 ὅπη ΘῈ δ ἔρΔῈΡ᾽ Ζτιν 
ἃ. 1. πᾶ Οβίθπ σὰ. ἴἷὰ ὅθν ἀπ- 
γγθπαυηρ' αι! ἀρ χρησμός, Ῥοαραίοῦ. 
685, ΙΒ 1147 πρὸς αὔγας, ἄρτι, 
Το μὲθ ἀθΥ ΒΥ ΚΘπηὕΠ188 ΖΝ 
- 1147. πρὸς αὐγάς, σὰ 1145. 16. 
ἀδγ ὙΥοούνιπμα, τοῖῦ θη ἀοΥ χρῆ- 
σμός νου ΘΒ θα σῖγα, αἷθ6 οροπ, 
ΠΘΟῊ Οβίθῃ ὑγοιθύ, 80 ἐχοϊδὺ ἀδῦ 
χρησμός ἄδ5 ὉΠΗ6Ι], ἀ16 ὉπΠ6118- 
ΟρΘ, ἄθτῃ [Ἰομΐθ ἄον ΕΥΚοπαξηῖββι 
χι. -- 1148. φρενώσω--αἰνιγμάτων, 
οηθμδ α16 ἘγκΚΙχυιηρ ἄθββθη, τῶ 



ΑΘΑΜΈΝΝΟΝ. 3 

καὶ μαρτυρεῖτε συνδρόμως ἴχνος κακῶν 
ῥινηλατούσῃ τῶν πάλαι πεπραγμένων. 
τὴν γὰρ στέγην τήνδ᾽ οὔποτ᾽ 
σύμφϑογγος οὐκ εὔφωνος" 
καὶ μὴν πεπωκώς γ᾽. ὡς ϑρασύνεσϑαι πλέον. 
βρότειον αἷμα κῶμος ἐν δόμοις μένει 
δυσπεμπτος ἔξω συγγόνων ᾿Ερινύων. 
ὑμνοῦσι δ᾽ ὕμνον δώμασιν προσήμεναι 
πρώταρχον ἄτην᾽ 

ΕΕΝ 2 - -" -» ᾿ 
εὐνᾶς ἀδελφοῦ τῷ πατοῦντι δυσμενεῖς. 
ἥμαρτον ἢ κυρῶ τι τοξότης τις ὥς: 
ἡ ψευδόμαντίς εἰμι ϑυροκόπος φλέδων; 

1160 

ἐκλείπει χορὸς 
οὐ γὰρ εὖ λέγει" 

1160 

ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπτυσαν 

1100 

ἐχμαρτύρησον προὐμόσας τὸ μὴ εἰδέναι 
λόγῳ παλαιὰς τῶνδ᾽ ἁμαρτίας δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πῶς ἂν ὅρκοις πῆμα γενναίως παγέν 

Καββϑαπᾶγα ἀυγοῃ α16 Ὀοϊάθη ΒΊΠΔοΥ 
δαβασ θη στο] θ. 

1180. ῥινηλατούσῃ, Ἃ45. ρδυίϊοὶρ. 
βὲ, 468 ᾿ηβηϊξ, ἐμὲ ῥινηλατεῖν ἰε 
815. τἱομὺ σου Π]Π10} σὰ ὈΘΙΉΘΥΚΘΗ. 
--- 1101. χορός πᾶτ]. συγγόνων 
"Ἐρινύων, ἀδ5 Δ ΡΒΟΒ]Ιοββοπα ἀπᾶ 
ΘΙ ΘΙ μβθατη α5 Πδδυ]ίαῦ ἀοὺ νσογαπδ- 
ΘΘμομάθη ΒΕ τη ηροη. ἴῃ 6] 
οσύ σαβατητηθηΐαββθηα τἱὐ ΝΘΟΗ- 
ασποῖκ δη5 παρ ἀοΥ Ῥρυϊοάθ 118 
σοβοίψί ὑπὰ σοῃ κῶμος, ἀδτη ὨΣΠΘΥ 
Ὀοβὑϊσηηηΐθη χορός, ΔΒ δ μρῚρ 66- 
τηϑομῦ, ἰϑύ. -- 11ὅ2. σύμφϑογγος 
οὐκ εὔφωνος, οἷπθ Αγὺ ΟΧγιηοτοη: 
ΤΏ τηϊδδυσπο 6 Υ Ἠ ΔΥΠΙΟ 16. 
θὰ εὔφωνος ταῖὐ σύμῳφϑογγος “16 10}- 
Ὀεαραϊοπά ΒΟΠΘΙΠΘΗ Κῦππέδ, ψὶτα 
οὐκ εὔφωνος ἀαγο ἢ (88 ΤΟ]ΡΘμ66 οὐ 
γὰρ εὖ λέγει οΥἸ] τί. --- 1168. Ὑ16 ἀ16 
Κοτηδϑίθη. {ἰουτη τ πϊσ ἀπὰ Κύμη 
ὙΓΟΥΘη, ὙὙΘΏΠ᾿ 516 [6 }) Ῥοταυβομς 
ΒΔΡΘη, 50 Ὀουδαβομῦ 5108} ἀοΥ ΟἼΟΥ 
ἀον ΕΥ̓ Θη 8 ΤΠ ΘΏΒΟΒΠΟΠΘπι Β]αΐα 
Ζὰ πθιοῦ Καπημοιῦ (θη α16 βάμμα 
ἄοὺ Μοηβοῆθη ρϑθϊουῦ ψ]θᾶον ὕπαρ, 
140), ΔΌΘΥ τ μγθηα 16η6 Ὧα5 Ηδαβ 
γουϊαββθοι ὑπ δὰ Ἃ(οΥ ϑύγαββθ 
ΞΟΠ γάστηθη, Ἰδὺ Π]6βοὺ χῶμος δύσ- 
πέμπτος ἔξω τ. ὈΪ]οΙΡύ τὴ Ηδαβο. 

1180. 516 βίῃ ρθη δἷῃ Π1θα δαΐ 

16 πρώταρχος ἄτη, ἅϊο ὕτ- 
ΒΟΒα]4. --- 11ὕ8. εὐνὰς ἀδελφοῦ, 
465 Βήυάθυβ μποροῦν, πῆτη]. 
αθ5. Αὐγθαβ, τοῦ ἄθββθ (θιη8 } Π1πὶ 
Αρύορθ Τηγοβίθϑ {γτουθαύποηῃθη ὕτη- 
σῶσ Ππαῖζθ. ἴῃ Κύμην Οτδκο]- 
Βρυοηθ. ποηπὺ Καβθ. ἀἃ5 Ἐποθοίῦ. 
65 Αἴγθὰβ (δ ΕΠ ορ οὺῦ 465 Βτυ- 
ἀοΥ8, 61] ΒΙθυ 485 νγθβθη πο}. ᾿ϑὖ, 
685 ἀοΥὺ θιηδ8}} ὅον Βυπαθυ (68 
ἘΠΘΡΥΘΟΠΟΥΒ (τοῦ πατοῦντος) 18. 
δυσμενεῖς τοῦ ποτη., σου] 1δὺ ἀδ8 
Ὑγουϑταῖῦ Βοχζαρ δ ἀθη Νϑηηθη Εὐμε- 
νίδες, θη 416 ΒΥ]  Θ π8 0 ἀθὺ Απδ- 
Βόπηπηρ τοῦ Οτοοὺ ουμαΐθη, -- 
11ῦ9. κυρεῖν ΟἴθοΥ, 815 θροηβαῦς ὅτι 
ἁμαρτάνειν, ὑγοἴξοι, ΘΡΘπ80 1160, 
γ8]1]. 011. --- 1100. Βοξϑυρθδ ΤΑΥ͂ 
π ΘΟ ΑὈΙΘραπ σ᾽ Θ1Π65 Ζθπρθη- 
οΙ465, 4855 ἄπ νοῦ αἀθῃ ὅπ 6 ῃ 
ἀον Αὐτγιάθῃ, νοῦ ἀθηθη 1Θἢ 716 ὑχὺ 
ΘΘΒΡΥΟΟΠΘΩ ΠᾶΡ6, πο ὐβ σομ τὺ 
Ἰωδύ. θη ἀοὺ ΟἼΟΥ ἀἴθβου πρό- 
χλησις τπἱομθῦ ΕΌ]Ρ6 Ἰοιδύοῦ πα χὰ- 
στοῦ, ἢ ΟΥ 1586. ὈΘυοΙύβ (8.5 νΟῈ 
Καϑβ. Μιϊρούμοηΐο, 56 ρἸθ οὗ οὺ βϑ] 8ὺ- 
γϑυβύμη 10} χὰ, (ἀ885 516. ἸΚ61Π6 
ψευδόμαντις οἷο. ἰδού. --- 1108. ΕΠ 6 
ἄϑν ΟΠοΥ (ἀσγοι ϑαυμάξω οἴο. 1164) 
προ ῦ, (8.55 ΘΥ (5 γουϊαηρία Ζθαρ- 
ὨἶΪδ5. ῃἱομῦ ΔΌΙΘσΘ Κὔμηηθ, ΒΟΠαΘΙΝ 



τ4 ἈΒΒΟΗΥΤΙ 

Φ 
παιώνιον γένοιτο. ϑαυμάξω δέ σου. Ε 
πόντου πέραν τραφεῖσαν ἀλλόϑρῳ ᾽ν πόλει 116ὅ 
κυρεῖν λέγουσαν, ὥσπερ εἰ παρεστάτεις. ἕ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

μάντις μ᾽ ᾿Δπόλλων τῷδ᾽ νφιλουσοιδο ἐπέστησεν τέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

μῶν καὶ ϑεός περ ἱμέρῳ πεπληγμένος ; 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

προτοῦ μὲν αἰδὼς ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἁβρύνεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων πλέον. 1170 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἀλλ᾽ ἦν παλαιστὴς κάρτ᾽ 

ΧΟΡΟΣ. 
3 Α , ᾽ “ 3 , , 

ἡ καὶ τέκνων εἰς ἔργον ἠλθέτην νόμῳ; 

ἐμοὶ πνέων χάριν. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ξυναινέσδασα Μοξίαν ἐψευσάμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἤδη τέχναισιν ἐνϑέοις 

αἴθ ὙΥΔΕγμοιῦ γοὴ Καββ.᾽5. Υ οὐΐθῃ 
ΘΏΘΥΚΘΠΠΘ, ΒΡΠΙΟδῦ ἡ θη ψ6}- 
ταῦ  Πῖρθη Ὑν ΠΠΒ6} 818:  Οἢ Κι ὅππῦθ 
ἀο 0 ἢ ἀὍΤ ΘΕ 61} οἱ ἀἸ 108} 685 Ζθπρ- 
τι155 (ὅρκοις) οἷπ ἔἕθβδύ οἴηρθ- 
αν 6] 65 606] ἴῃ Η61] γϑτ- 
ποηαοὶῦ ποτᾶάρη; ἀδηη σγίϊταθ 
ΟΥ̓ 65 ΠΏΤη]. βσ'ΌΥΤι, 0} ΡΘΡΘη 616 
ἍΔΕ Ποῖ, ΔΌ]ΘσΘη. --- πῆμα γενναίως 
παγέν, οἷπ Κνυδέθσ, σον δ]υρ 
Ῥοξοβθισίοβ, οἰπρονανΖο]ῦθβ 
1,614. ΥὙγ]. ΒοΡΗ. ΑἹ 938: γεν- 
ναία δύη. --- 11θῦ. ϑαυμάξω ο. 56. 
ῬΘυβόηδθ Παὺ ΠΙΘΥ πιοηῦ, 16 ρῈ- 
ὙΥΟΒΏΠΟΏ, ἄθη σθῃ. ἅθ8 Ῥδσίιϊο., 
Βοηα., Ὑγ611] βοηϑῦ δα ιηρ ἀοὺ Ῥδγ- 
Ποῖρίῳ οηὐβυϊζηαθ, ἀθη 800. ὁ. 1ηΐ. 
ὩΘΟἢ 510}. --- 1108. 16 ΕὙαρΘ 18ρ 
ΠΘΠ6, Ὑ7Χ611 ΑῬΡΟ]]Ο πο ἄδη ϑαρθῃ 
ΠῸΥ (616 θέρη ἀπα Βουουζισίθῃ (16 
ΞΘ, ΘΥρΡαθ6. γου]οὶηΐ. 

ἡρημένη; 

1110. πὲ ΟἸάοΚ, ταθὶπῦ θυ ΟἿΟΣ, 
γουροῦ 488 Ζατεσο ΠΕ], 68 Ζ1 βρῬἢ, 
Ἵ1Ὶ ὉπρΊᾶοκ ΒΟΒ Πα ΘῊ. 8010}Π6 ᾿ς τ- 
Βισῃΐθῃ, ἀποφϑίνει τὸ τάρβος ἀν- 
ϑρώποισιν (880). ΠΣ ΟΒον ἄβθῃ τί 
4185 Θοροηβαΐζ σὰ εὖ πράσσων αἱ 
ΘΚΊΆΥΘΥΘΙ πα μαὺ θη οἰ ρθη ΠΟ ΠΘῚ 
ατὐαημα πιοηῦ σης ρσοίγοῆθη, ἀθπ 
Ὡϊομῦ ἀθ5Π8}0, βοπάθιι τγ81} Κ 
βαπᾶτα, ἄρῃ ΤΟᾶΘ ΠΒΉΘ ἰβύ, ' 
516 Κοῖπρ ΕΟ Κβι οί. -- 1171. 1606 
αἴ Βριμθύκυμρ ἀθ5Β που (1170) 
σοῦ Καββ. πίηπγορ. ἀλλά πίθου τῇ 
50. οἵδ, σοπη ἀοΥ Εδάθη ἄον αράδῃ 
Κθη ΔΡσοβομηϊξέθη πη Θὑνγα 8 θτι 
γουρο νύ γα. --- ἐμοὺὶ πνέων χάρι 
ΤῸ 6 ἔν τὰ] ἢ αὐμιμθπᾶ, γα 
1200. ἄσπονδον Ἴρη πνέουσαν. - 
1112. νόμῳ πι δι 0} τ ΟΠ] ΟΠ ΘῪ ὙΥ͂ 6188 
ἃ. ἢ. τ] 657ὼ θ6Ὶ Μίδμη τι. ὟΥ οἱ Ὁ, ΤῸ ΠῚ 
516. 5108} ΠΟΌΘΠ, σὰ ρῬΌ ΒΟ ΘΠΘη Ρῆς σὺ 



ΛΟΘΑΜΕΜΝΟΝ. τῦ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἤδη πολίταις πάντ᾽ ἐϑέσπιζον πάϑη. 1170 

ΧΟΡΟΣ. 

-» - ᾽ - ᾿ ΄ 

πῶς δῆτ᾽ ἄνατος ἡσϑα Λοξίου κότῳ: 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἔπειϑον οὐδέν᾽ οὐδέν, ὡς τάδ᾽ ἤμπλακον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ς 
ἡμῖν γε μὲν δὴ πιστὰ ϑεσπίζειν δοκεῖς. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 
ΠΤ ΆΡΙΑ 45... 0:3. ΄ 
ἰου ἰου. ὦ ὦ κακα. 

ὑπ᾽ αὖ με δεινὸς ἀὀρϑομαντείας πόνος 1180 

στροβεῖ. ταράσσων φροιμίοις δυσφροιμίοις. 
ὁρᾶτε τούσδε τοὺς δόμοις ἐφημένους 
ψέους, ὀνείρων προσφερεῖς μορφώμασιν ; 
[παῖδες ϑανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων .,] 
χεῖρας το τ πλήϑοντες οἰκείας βορᾶς 1180 

σὺν ἐντέροις τε σπλάγχν᾽ , ἐποίκτιστον γέμος, 
πρέπουσ᾽ ἔχοντες . ὧν πατὴρ ἐγεύσατο. 
ἐκ τῶνδε ποινάς φημι βουλεύειν τινὰ 
λέοντ᾽ ἄναλκιν ἐν λέχει στρωφώμενον 
οἰκουρόν. οἴμοι; τῷ μολόντι δεσπότῃ 1100 
ἐμῷ᾽ φέρειν γὰρ χρὴ τὸ δούλιον ξυγόν. 

νεῶν τ᾽ ἔπαρχος Ἰλίου τ᾽ ἀναστάτης 

1110. πῶς δῆτα, ἀδθπη ἀθαθγοῃ 
ι88. Καβϑ. ἀθῃὴ ΑῬΡΟ]]0ὸ ὑδαβοῃίο, 
5. 516 ὈογθΙΐβ Β61η6 ΘΠ ΘΙ ὙΥΔΥ, 
ἅτ ἸῃγΘ ϑομα!α ψγογρυὄββογύ. -- 
18. ἡμῖν γε μὲν δὴ π. ϑ'.. δ. ἴτὴ 
Ξρϑηβαῦζθ Ζὰ ἔπειϑον οὐδέν᾽ οὐδέν. 
ηα ἀοοῖ 5011] Καββδηᾶγα, ΒορΊΘΙ ἢ 
212) οΥὐΐδῃγθη, ἀδ85 516 ΠΊΘΥ ἀ88- 
106 Β'οβτοῖβα! ὑπῆῤ, το ποθ ἴπ 
Ὁ]. 
1181. 16 φροίμια 51πα α16 «]06 
Ἔυ]ὰ ἀογ Ψάου, δὺ8 (οΥ ἀδ8 
ὕκῖσο ὈπρΊοῖκ βξαχητηί. - 1182. 
«1000. --- 1185. κρεῶν οἰκεία βορά, 
16 ΚΡ6156 οἸρθπθη Β)} 6ΊΒΟΠ 68, 
γ8 ΘΙρσθη6 γψϑύζθσῦθ Ε]ΘΙΒΟΒ, 
ν ἦὰ 1ῃγ οἱρθηθθ ΕἼΘΙ50} ὁ ρϑῖβο 
τ Τηγοϑὺ σὰν. 1088 Αα]οκύν ᾿ϑύ, 
ἴθ 80 ΟἵὉ ἴτπὶ (ἀτίθοῃ., συση ΥΘΡ16- 

το πάθη ϑαρδίηψιν σϑβούχὺ, ϑμγθπα 
ὙΓΙΓ 65. τὴῖῦ 46}1 ΘΠ ΏΡΊΡΘΙ αθπθ- 
{ἰν νϑυθίπάθη. -- - 1189. λέοντα, θη 
Δοριβίη. --- 1191. Καββαπᾶγα ᾿αῦδθ 
ἄθη Αρϑηι. δεσπότης σομδπηῦ; τηϊῦ 
ΒοζΖαρ' “ϑαταῦ Γὰσὺ 516 τοϑισεϊτομα 
πΐησιι: ἄθηῃ ἸΘΙΑΘΥ τη88 ἸΟᾺ. ἴδῃ 
50 ΠΡΠΠΘΗ ὉΠΩ τηῖο τὼ Ὧ885 5Κ|ἃὰ- 
γΘΠΊ]ΟΟ. [ἄρθη. 

1192. Ασᾶτη. 6185 ῃϊομῦ, τὰ 
ΚΙγύ. ποῖ ππα ὑγοῦζ ἸΠΥΘΥ βοαυμπᾶ-. 
ΠΟμθα Βορυβθδαηρ 65 ΟΘΙΠΒΠΪ5, 
ἀθιὰ ΒΘ παι  οἸΚἸβο μα, Ἰαπιθυπάθη 6 υ- 
ἀου θη ο]θί ἢ, ἴῃ 8 ὙΥοΥΙς βϑύσθι 
νιν. ἃ 516 ἴὴ ἀδ5 ὙΥ οΥς βϑύζθῃ 
αῖτα, βαρὺ Καββαπᾶγο ΒΟΡΊ 10 ἀατχο 
τοιάδε τόλμα, νγῶβ 80 ΨΙ6] ἰδὲ 15 
τευξε δὲ τοιάνδε τόλμαν. ἸΤΙΘΒΘΥ 
γοιθ: ἄδ5 ἰϑ8ὲ ἅδ8 Ὑ ἀρ. 155: 

᾿ 

ΐ 
ἢ 
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ἢ Ἶ; 



το ΑΒΒΟΗΥΤΙ 

οὐκ οἶδεν οἷα γλῶσσα μισητῆς κυνός, 
λέξασα κἀκχτείνασα φαιδρόνους. δίκην 
ἄτης λαϑραίου τεύξεται κακῇ τύχῃ 
τοιάδε τόλμα᾽ ϑῆλυς ἄρσενος φονεὺς 
ἐστίν. τέ νιν καλοῦσα δυσφιλὲς δάκος 
τύχοιμ᾽ ἄν; ἀμφίσβαιναν, ἢ Σκύλλαν τινὰ 
οἰχοῦσαν ἐν πέτραισι,. 
ϑύουσαν “Ἧϊιδου λήτορ᾽. ἄσπονδον φίλοις 
ἥρη πνέουσαν; ὡς δ᾽ ἐπωλολύξατο 
ἡ παντότολμος. ὥσπερ ἐν μάχης τροπῇ᾽ 
δοχεῖ δὲ χαίρειν νοστίμῳ σωτηρίᾳ. 

ὅμοιον εἴ τι μὴ πείϑω. τί γάρ; καὶ τῶνδ᾽ 

ὝΥ ΘΙ τοῦ Μδηπηθ5 Μόσταθυιμ ᾿δὺ 
Ῥδβομπᾶθυβ ΠΟΥ ΟΖ ΒΘ ΌΘΗ, ας 6Υ θη 
Τημα] ἀ65 χρησμός δαδβατχίοκύ. [ἢ 
Βοζὰρ δῇ α16 Μοόναοσυϊη ψιγα ΟΘΥ 
ΟΠΟΥ ἀδάσγοι ἴγγθὸ σοίηνῦ, (8.88 
ὙΟΥΠΟΥ σοὺ Δθριβίῃ, ὑπαὶ ΦΥΆΥ 16 
γο Θἴηθιη νοι α16 ἢθᾶθ ψ81 ἃ. 
ἴπ οΥδκοι μεῖον Τυπκο]Ποῖῦ βοΐοσὺ 
πα Ομπθ Νοηπθπηρ 65 ΝΕΙΠΘΗΒ τι 
ΚΙγύ. (1198) ἀρουρθθρυπηροη ψιχα. 
ΑΡοὺ σοὺ ἄθν Μδππ, αἀοΥ Οαθιηοταθίθ 
1ϑῦ, Καθ πἱοηῦ Ζυγο 6] πα βθῖη, δ, 
ΟΥ̓ αστοῃ δεσπότῃ ἐμῷ υπα ἀστοιῃ 
γ. 1192 ἀρθυθποη Ὀδσζθιομπθὺ 18. 
'Τυούζαρθιη νουβύθῃθ ἀθὺ (ποῦ (1210) 
ἄθη ΚΙΆσθα. ὥρυτιοἢ πιοηῦ, τγ7611 αδ8 
τυ βϑύζ! 6. χὰ ἀθηΚθη ἀοΥ ΜΘΠβΟἢ, 
80 Π8Π6 68 ροίαρύ ψιχσα, ψ16 οἷ 
Ὁπγθομῦ, ἀδ85 οὐ ἀδάθπτοῃ Ὀορθηΐ, 
σθυγε ύβδηι γῸῈ 5100} αἰ υγοιβδῦ, δ ΠΟΥ 
ἄθυὺ μου, α]5 Καββαπάγο, πὰ 1 - 
ΠΟ ἄρῃ Νάχηθῃ 1221 ποππηῦ, Ζὰς 
γϑομύν θιβομα δαβγυῖ εὔφημον, [ 
τάλαινα, κοίμησον στόμα. --- τέ ἰ᾿δὺ 
ΠΊΘΥ ἀπδὐδϑεῖρ, 150 θην. δ᾽ ἔπαρχος 
Οὗδὺ τάγαρχος (τοι τάσσω ἈὈ66].) 
2 ΒΟΏΤΘΙΡΘΙ. --- 1198. γλῶσσα μι- 
σητῆς κυνός, ΟὈΡΊΘΙΟΒ ἀα5 Ηδαυρύ- 
γουθυτη 465. ϑαῦζβϑ (τεύξεται) αἷ6 
μισητὴ κύων 56] 8ὺ 4]5 δα] Κύ ου- 
Ἰογάθυῦ; ἄθῃη πιοιὺ ΚΙγύ. 5 Ζπηρθ, 
ΒΟΠαΘΥΝ ΠΥ Β61] ΟΟΟΥ 816 8815 
ἴῃγθ 1᾿ϑὺ ψῖγα ἄθια ἄραι. ἄἀθῃ Τοά 
Ῥοχοιΐθη. --- 1194. λέξασα καἀκτεί- 
νασα φαιδρόνους γογαουθύ. Μδῃ Βαΐ 
γουτηπὐποῦ λείξασα καὶ κλίνασα φαι- 
δρὸν οὖς Ἰοοκοπα πᾷ ἀδ5 ΟΕΥ 

ναυτίλων βλάβην. 

" 

"» 

(νῖθ ἀον Ἠππά) ἔν ὃ Ἀ]16Ὲ τ οῖρθ πα 
ἃ. ἢ. πᾶπρϑη ᾿ϑβϑβθπαᾶ; ἀδηη 
Ὀογοῖύβ πϑο ἢ} ἄθτῃ Ῥαχιϊοϊρίατα ἢ 
ξασα αἴθ μισητὴ κύων ἘΙΡΙΣ 
Ἰορίβομοβ α]ο κῦ (685 ϑαῦζεβ δἷ 
ἰγθίθι. -- - 1196. κακῇ τύχῃ, 88 
Καβίβομου αορθηβαύς σὰ ΟΘΥ ὧν 
Ομθη ΒΌΣΥΤη6] ἀγαϑῇ τ. 

1197. νϑ5]. σὰ ΠΝ εὐ δι 
νιν καλοῦσα τύχοιμ᾽ ἄν, “ΘΟ 
ΤΠ ΠΌΒΙΘΥ 516 ποηπθηᾶ, ὑτᾶ! 
10} 68, ὑγσῶξθ 108} ἀ16 τϑοδὶ 
Βοχοϊομπαπρ. -- 1200. ϑύουσ 

Η : » 
5» τα, ἘΣ 

ἐππουτι αι 4. ἢ. ἀϊ6 ἐπτ ἃ 
{πΐθυνν οἱῦ θα δι «αἴ Τοὰ απα Ὁ 

416 ΕὙΘΟΠ 6 (061 465 Μδῆπθβ δα 
Κομ) ἅθον ἄἀθὴ Ῥα]ὰ νο]]οτᾶ 
θη Μοιᾶ: ΦΌΘΥ 8 πι61Π᾿ 
516 Βᾶ {6 ἀδΔα τ 0 τ Ετθα 
ἄρον ἄθρβ Μδηπθβ Εγγούϊα 
Ῥοχζοαρῦ. -- ἐπωλολύξατο, 
Βθ] δῦ βαρὺ ὅτο ἀνωλολυξα 
πάλαι χαρᾶς ὕπο. -- 1308. 5.610} 
16 Ὀοὶ, Ρ]ΘΙΘμ 16 ΠΡΘΥ οἷπ8 
διθρ. -- δοκεῖ, (5 Ῥυϑθϑδῖι 
ΟΌΤΟΒΙ] γουμον ἐπωλολύξατο, Μ᾽ 
ΚΙγί.5. Ευθαᾶθ (χαέρειν) πα αθ18) 
ΓᾺ]Β0ὴ6 ̓ Αὐβίθραπρ; (δοκεῖ) ἀῦοῖ δῦ 
θη ἐπολολυγμός Τουξαδιυου. 
1204. ὅμοιον, 68 ἀβῦ σφ] 0 β 
ὑϊρ, ψ6 1809 σὺ δ᾽ αἰνεῖν 
μὲ ψέγειν ϑέλεις, ὅμοιον; σῈΠ 
τατιβϑῦθ 65. ΔΊΟἢ ΠΊΘΥ ΠΘΊββθη ὄμοιθ' 



ε΄ ΛἈΘΑΜΈΜΝΟΝ. (} 

ος τὸ μέλλον ἥξει. καὶ σὺ μὴν τάχ᾽, εἰ παρόν, 
ἄγαν μ᾽ ἀληϑόμαντιν οἰχτείρας ἐρεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

1205 

τὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδείων κρεῶν 
ξυνῆκα καὶ πέφρικα καὶ φόβος μ᾽ ἔχει 

, ͵, ΠῚ Ν , ᾿ 
κλύοντα μύϑοις οὐδὲν ἐξῃκασμένα 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀκούσας ἐκ δρόμου πεσὼν τρέχω. 1210 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

᾿Δγαμέμνονός σέ φημ᾽ ἐπόψεσϑαι μόρον. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὔφημον, ὦ τάλαινα, κοίμησον στόμα. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὔτι Παιὼν τῶδ᾽ ἐπιστατεῖ λόγῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

» ," ᾽ 3. - 9 ᾿ " , ΄ 
οὔκ, εἴπερ ἔσταν γ᾽ ἀλλὰ μὴ γένοιτο πῶς. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, 

᾿" Ἁ » 2 , , 

σὺ μὲν κατεύχει, τοῖς δ᾽ ἀποκτείνειν μέλει. 1215 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνος πρὸς ἀνδρὸς τοῦτ᾽ ἄγος πορσύνεται; 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἢ κάρτα τἄρα παρεκόπης χρησμῶν ἐμῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοῦ γὰρ τελοῦντος; οὐ ξυνῆκα μηχανήν. 

τι πείϑω εἴτε μή. -- 150ὕ. εἰ 
Ὁ“ Α 

γόν --ε ὅτε τὸ μέλλον παρέσται. 
γγ16 ὀὔουβ σουδάθζα ὑθιηροτῦδι. --- 
)Β. πέφρικα καὶ φόβος μ᾽ ἔχει, 
Ἡδαΐαπρ ΔΒ οὕ ΠΠ0η, ἀπ ἄθῃ 

ἸΔΘΥ ὍΤΩ. 50 ΠΘΟΠαΥΟΚΠΟΠΘΥ σὰ 
ΘΙ πθη. -- φόβος ὨΙΟΥ͂ ποῦ 
τοῦ, Βοπάθυη Θ᾽ ΟΠ ΔΊΟΥ. --- 1211. 
: ΒΟΠΑΥ οἰ πβοῃποιαθηᾶθ ΥΥ οχὺ 
. Καββαηᾶγα, υιγκὺ 50 σου] ύβασηῃ 
᾿ἄθη μοῦ, αἀδ88, ΟὈΥΟΒ] ΟΥ̓ 
Ἢ 16 θῃουρσαθθ ἀοΥ Καϑβ. δη- 
πη πεαύίο (νρ]. ὅοῃ 1178), ΟΥ 
ἀοοῖ πιομῦ ρσ]ασθῦ ἀπα Ἰῃγθη 

ΓΟ 415 οἷηθ ἔγουθμαΐθοθ ΥΥ ουῦ 

Ἔ- 

οτηρ σὺ χυγοικσοιϑῦ. Βοδοηΐο ἄθη 
Βδὰ απ α16 ὟΝ οτὐὐβίθ!ππρ ἀθὺ ἡ Θυ86 
1211 υπᾶ 1212. -- 1212. εὔφημον 
Ῥυοϊορύϊβοι. --- 1218. εὐφημία (ἡ οΥ- 
τηϑίάθη ἄδν Εν μπππρ 4165 [Π6006]8) 
Κῦμπηξΐθ υοὺ ἄρθιη [{606] ὈΘΔΏΥΘΗ, 
50. Ἰδπρθ᾽ ΠΟΟῚ ΗΘ1 σοῦ ἄθη (αδύ- 
[θυ σὰ ποθι δῦ; ἃθου ἄρ ου 488, 
88 ἸΟἢ νουκῦπαθ, ψο]υθῦ ΘΙ ἢ 
ποιέθπαθυ, κΚοὶπ σχρϑύθομϑυ 
Οαοὐὐ. --- 1217. κάρτα παρεκύπης, 
611 πξτη]. ἄθὺ ΟΠΟΥ τηθιηῦ, ἀδ 85 
οἷ Μδππ (ἀνδρός 1216) ἅογ Μὸτ- 
ΔΟΥ 56]. --- 1218. τοῦ γὰρ τελοῦντος: 
οτρ. (5 Υ. 1216) τοῦτ᾽ ἄγος πορ- 



8 ἈΒΒΟΗΥΙΠΙ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. ' 

χαὶ μὴν ἄγαν γ᾽ Ἕλλην, ἐπίσταμαι φάτιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ γὰρ τὰ πυϑόκραντα, δυσμαϑῆ δ᾽ ὅμως. 12 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

παπαῖ, τόδ᾽ οἷον πῦρ᾽ 
Ἄπολλον, οἱ ἐγώ, ἐγώ. 

αὕτη δίπους λέαινα συγκοιμωμένη 
λύκῳ, λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ, 
χτενεῖ μὲ τὴν τάλαιναν᾽ ὡς δὲ φάρμακον 1 
τεύχουσα κἀμοῦ μισϑὸν ἐνθήσει ποτῷ. 
χἀπεύχεται, ϑήγουσα φωτὶ φάσγανον, 
ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασϑαι φόνον. 

ἐμαυτῆς καταγέλωτ᾽ 

καὶ σκῆπτρα καὶ μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη; 12: 
σὲ μὲν πρὸ μοίρας τῆς ἐμῆς διαφϑερῶ" 
ἴτ᾽ ἐς φϑόρον πεσόντ᾽᾿ 

ὀτοτοῖ, “ύκει᾽ 

τί δῆτ᾽ 

σύνεται. -- μηχανή δῖοΥ ποηῦ (δ5 
ΜΠ 61, βομαθτη ἋοΥ ΑΠΒΟΒΙδρ. 
-- 1220. ΔΈ α16 ΟΥ̓ΦΚΘ] πϑτη]. 
ΒΡ Ομ θη αὐ! 150}, ἄθπη ἐπί- 
σταμαι, 10 γουβῦθμθ αττθο0}., 18 
50. Ὑἱ6] 8415 10}: ΞΡΥΘΟΠ 6 Οτ16 0}. 
- γάρ, ψορθη 1218: ΙΘἢ σγϑυβϑύθῃθ 
πϊομύ, Οὔ ΟΙ] ἀὰ ΟὙἸ ΘΟ ΠΊ560} βρυϊομϑύ; 
ἄθπη 80} αἀ16 ρυύβιβομθη Οτακ6] 
Β1Π6] πιη5 ὑχούζ ΠΟΥ σΎΊΘΟΗ. ΡΥ ΟΠ 6 
ἀαηΚ6]. 

1291, Καββαηᾶγα {10 5100} σγοπ 
ὨΘΊΘΙΙ γῸη (Θ᾽ μαντεία ΟΥΡΥ θη, 
(α5. γϑυαθυθθηῃ θυβομοιηὺ 1ἢ’ ΨΙ 
οἷα Εριαθυ, (85. 16 ὑχὺ 816 56] δῦ ου- 
συθιξθηῃ 5011, ἀδποὺ ἐμοί ἴτὰ θσθη- 
Βεῦζ σὰ Αρϑδιπθιήηοη. Υρ]. χὰ 1102. 
-- 1228. ψίο 8} ΚΙγύ. 56] 8 
τη ΕἸΒΘΡΥα μα Ἰορέ, ψιγα 516 
ἀοοὴ ἃὰ5 ΕἸ ΘΥ Βα οὖ Τὰ] 0} ταῖύ 
Αρῶϊῃ. ὑδαύθη, πὑπὰ χὰ ἄθιὴ 
ψ ΦΏΤ θη ΒΟ οσσταπα 6, 8115 α 61 
5816 ἄθη ρσϑι. ουιηοτα θῦ, α16- 
560 Βιηχαϊίρσοη, 48.585 516 510 ἢ 
τηθιπούνορθη 8ὃη ῃπὸ σουδομύ 
μῶΡρ6. Τ)ὲ5 ὑμπυῦ 516 140 --- 1414. 
-- 1220. 16. οἷπθ ΟἸ τἸβ ΠΥ, 
αῖτα ΚΙγί. ἴῃ ἄθη σοὴ 1ῃγ Ὀθτγοῖΐο- 
θη Οτ γα, σου την ἔγουθὶ μαῖ- 

ἐπέρχεται δ᾽ ἐμοί. 

᾿Ξ 

ἔχω τάδε 

ἐγὼ δ᾽ ἅμ᾽ ἕψομαι" 

65 Ἀδομοσσουκ ὈΠ6Ί1ΟΗ Ὀθζθίοηπε 
δῦ, ὅθ ἀθη  ΠΟΠπ ΕΣ τη]0}' 
ἃ. Β. δοῃ τηθῖηθ Ετποσάσμρ 
ΘΙΠΤΊΊΒΟΠΘΗ. 516 Ὑγιχα 150 (85 δ οἘε 
61 Κ πϊομῦ Ὁ]05 δη Αρϑτχη., ΒΟΠΩ͂ΘΣ 
Ὁ 0] 8 ΤῊ]Υ γΟ]]ΖΊΘΠΘη. --- 129 
Φούχε, γὸ 510 (85 Ἡδομθυσοῦκ ἢ 
ϑἴηπθ Ταμτῦ, ἀπα γουθογοϊζοῦ, (ἀὯ8ε 
(δ 5 ῬΥδ6Β. ἐπεύχεται, τ ΒΒτοπα Υ0] 
θυ ἐνθήσει τι. κτενεῖ) τ ῃτηῦ 5] 
ΒΙ0Π ἃ. 5. ΨΥ. -- 1298. Εὰν ἀντίτι 
σασϑαι βομοίηὐ ἀντιτίσεσϑαι οΥοι 
θυ οη, ἀα αἴθβοὺ Τηῆηϊθν, 
ἁγήγουσα (ἀα5 ϑομνγοσὺ δ τα 
ἃ. ἢ. ἄθῃ Μοτὰ νουδθουθι θη) Ζϑὶ 
5100; πιομῦ δαΐ α16 ουρδηρθπ 
76 ὅποι πιομΐ δα α16 αθρθη 
ῬοΖθῆθη Κϑηη. ἣ 

1280. 80 θυ Ῥυϊοβίθν (685 ΑΡ 
6] ἨοΤΊΘΥ ΤΙ. 4008. στέμματ᾽ 
ἐν χερσὶν ἑκηβόλου ᾿ποόλλωνος 
σέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ. -- 1231. 
εἰτηταῦ ἴθ Βιπᾶθ δῦ ἀπᾶ ΡΟ, 
ἀαπη ϑβϑιησηῦ ἄθτη ΘΘμθυβία 
516}. Απβϑσεβιρ᾽ ἰϑὺ θυ ΒΙαρυαν σι ᾿ 
νον τϑῃ σφέ οὔ. σφώ ουνγαγθί 
-- 1282, ἐς φϑόρον, ἴτι5  αγὰ 
θθη, οἷπθ ρον. ψ  υν ἸΠΒΟΠῸΠ 



᾿ μὰ ᾿᾿ 3 3 

ἄλλην τιν ἄτης ἀντ 

Ἂ ; ΑΟΘΑΜΕΜΝΟΝ. γι) 

ἐμοὺ πλουτίζετε. 
ἰδοὺ δ᾽, ᾿Ζπόλλων αὐτὸς ἐχδύων ἐμὲ 
χρηστηρίαν ἐσϑῆτ᾽, ἐποπτεύσας τέ μὲ 1280 
κἀν τοῖσδε κόσμοις καταγελωμένην μέγα 
φίλων ὑπ᾽ ἐχϑρῶν, οὐ διχορρόπως μάτην᾽ 
καλουμένη δέ, φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια. 
πτωχὸς. τάλαινα. λιμοϑνὴς ἠνεσχόμην᾽ 

Ν καὶ νῦν ὁ μάντις μάντιν ἐχπράξας ἐμὲ 1240 
ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε ϑανασίμους τύχας. 

: ΄ δ᾽ 2 2 

βωμου πατρῴου αντ ἐπίξηνον μένει 
ϑερμὸν κοπείσης φοινίῳ προσφαγματι. 
οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐκ ϑεῶν τεϑνήξομεν. 
ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος. 1245 
μητροχτόνον φίτυμα. ποινάτωρ πατρός" 
φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 
χάτεισιν. ἄτας τάσδε ϑοιγκώσων φίλοις. 
ὀμώμοται γὰρ ὅρκος ἐκ ϑεῶν μέγας 

ἔοΥτη6]. -- 1238. ἄτης, τοῖῦ ἄθτι 
9π161}1, ἀδ5 17 ΤΔ11Υ Ὀθθτθιθού 
χα δύ. -- 1284. ἐχδύων, 561]. ἐστίν, 
ἸΘΘΝ ουπατίοὶ πιᾶὰ ἀ058810 οὗκ. 
λύων. ΑΡΟΙ]Ὸ 56 ]ρβὺ ᾿ἰϑὺ ἀθυ)θηῖρο, 
167 516 465 ρυϊθβίθυ θη ΘΟΒ πο Κ6 8 
Σ ΚΙοΙαθῦ, Ἰηβοΐθυ. ΟΥ 516 πιοπύ 
10 δαῦὺ νου ῦμπθη ἰᾶ58θη (1288-- 
[287), 50 ἀδ55 8516. γοῃ ἄθη [Πγῖρθι 
τουβρούζου ψαγάθ (128581.), ΒομάοΥι 
16 γοῸὺ ΑἸ]θη Ἰοῦχὺ ἴθ ἄθῃ Τοὰ 
σύ. (1940 [.). 455. βαρύ αἰβοὸ: Νιομύ 
ΘΠ ὈΤΠ 65, 416 τηθίηθη ΡΥ ΘΒ ΘΟ. ] ΟΠ 6 ἢ. 
Ῥσπτηθοκ χουϑύτθ, βομάθυ ΑΡΟ]]Ὸ 
δαὺ 1ῃΠ τηῖν ἀπτο ἢ ἄθῃ Τοά, ἄθῃ 
Ὺ ταῖν Ὀογοιθθῦ. ΠθΙὴ ἐποπτεύσας 
ἔ μὲ Θῃϊβρυϊομῦ 1240]. καὶ νῦν -- 
ἐπήγαγεν, (5 5108} ἴῃ ΕΌΪΡΘ 4685 ρᾶγ- 
ΒΕ ΙΒ ἢ ΘΙ ΟΒΟΠΟΌΘπΘη Ηδαρί- 
αἰχθθ (1258) δηδκο]αύμῖθο ἢ ζΖαὰ 
ἼπΘΙη 56] δ θιβμασθη ϑαῦχο σϑβία]- 
οὖ μαῦ. --- 1257. Καββ. συγᾶθ ἴῃ 
ὕρὶρθ οἴποὺ σὸμν ΑΡΟ]]0Ὸ ἴπρθι 516 
ὌΥΒαπσίθη ϑὐταϊο (νρ]. 1177) νοῃ 
ἴθ ΤΤΟ]ΆπΘ τα ὙΘΡΘη ἴπγον. ΥΝ εἷ5- 

86 πῃ, γογβρούοῦ, αροὺ οὐ διχορ- 
ιόπως μάτην, «ὙὙοΊ1Γ61105 ΘἸΕ]ΘΥ, 
δυο ύθυ Ὑ οἶβ6, χτ Θ᾽ Γ61108 
αἷῦ Ὀπτοομύ, ψῖθ ΘΓ Ὁπῥογρδηρ; 
[γο] 8 Ὀθνΐθβθ. Ῥίθεθ Ὅοτιξε οὐ 

ἃ. 

διχορρ. μ. ἔϊρί Καββ. μηχα, ἘΠῚ 
α16 ομνγουθ 465 ΠΌΘΥ 5186 νϑυπᾶηρ- 
θη ὥρούτοθ ΠϑυυουΖαῃ Ό6η. --- 1288. 
16 οἷπθ α 6] δι πϑϑιητ6]1η 46 
Τῶν ἀπύγθι μθυῖμ, τηπδδύθ 10 ἢ 
οΥσαροη ΒούνοΙ! 610, π|56]166, 
Ηυπρου]θιάθυῖη σοηθηπῦ ΖῈ 
τ ον ἀ6η. Ζπ 1656 η 8 ὥρούίἠπατηθη ρ8 Ὁ 
516. ΑΠ]455, Ὑ761] 516, 1ῃγϑ Ῥυόρῃθζοι- 
πηρθπ δαΐαγβησοπα, ἀ6η [Πρ] 1- 
σθῃ ψῖθ οἴηθ Βϑύθθυιη σι] ]ΡΊΟΗ, 
ΘΥΒΟΒΊΘΙ ὉΠῸ Ὑ761] 516 ἀὍτο ἢ Ἰῃγθη οΚ- 
βὔαβιβομθη Ζυαβύαμα Ὀ]α85. σου θη. 
γα. ΑΠάΘΥΘ ἔϑββθη παν πτωχὸς λιμο- 
ϑνής 415 (Ε]Π6η) ϑρούίπδιαθῃ τ. τά- 
λαινα 815 ΘΙ ΠΡΘΒΟΠΟΌΘΠΘ Πηὐθυ]θ Κύϊοη. 
(οι ὕ]π56}1166!). -- 1240, ΒΥ, ΘΓ 
5610 8ὺ ΞΘ ΠΟΥ δῦ πη τηΐοἢ ΖῸΣ ΘΠ ΘΙΥΙΠ 
σοιηθοῃῦὺ Παῦ. --- 1248. Υατγτα ἀατοἢ 
Καββ.β Βοβ]δοῃύαπρ ᾿ἰδϑῦ ζυγῶν ΟΘΥ 
ἩδΕΙΘΥΌΙΟΟΚ πΟΟἢ πἰοηῦ, ὩΡΘῚ 885. 
σιοθῦ τῃτὰ Δ η ]οΙΡΙσΘ πα αἴ6βθ5 Ῥυδθ- 
ἀἰοαί. - 1544. 80 ψῖο Καββαμᾶγα. 
αὐ α16 ἔστ πουθη αὐθιθὶ (65 Ῥϑ]ο- 
γ᾽ ἀθηπασβοα απ ἀθὴ ΕἸΘΟΠροΙβῦ 
(65 Οθβο]θομΐβ. ΠΙπρθνθβοι δαΐζο, 
80. ΡΎΘΙ 516 Βῖθυ ΠΌΘΟΥ ἀῶ5. ϑύοΚ 
πΐηαπθ ἀπ Καπαοῦ 16 ἤδομθ (68 
Οτθβύθϑ (ΟΠ μουθη) ππᾶ 416 6πη6- 
πομθ γουβόμπππηρ (τη θη] 6) 8. 

ἵ ἢ 

ϑρενο τς τΑΘ Ἐν στα στε: προ τσ ον τρν ΟΣ Υ υττο τ τντυ ησο 

Ἄ τατον ήτο αρρονος τὸς Σιν, πευρενι ον 
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ἄξειν νιν ὑπτίασμα κειμένου πατρός. 
ἐγὼ καάτοικτος ὧδ᾽ ἀναστένω, 

ἐπεὶ τὸ πρῶτον εἶδον ᾿Ιλίου πόλιν 
πράξασαν ὡς ἔπραξεν᾽ οἱ δ᾽ εἷλον πόλιν 
οὕτως ἀπαλλάσσουσιν ἐν ϑεῶν κρίσει; 
ἰοῦσα πράξω᾽ τλήσομαι τὸ κατϑανεῖν. 
“ἄιδου πύλας δὲ τάσδ᾽ 
ἐπεύχομαι δὲ καιρίας πληγῆς τυχεῖν, 
ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐθϑνησίμων 
ἀπορρυέντων., ὕμμα συμβάλω τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ 
γύναι, μακρὰν ἔτεινας. εἰ δ᾽ 
μόρον τὸν αὑτῆς οἶσϑα, πῶς ϑεηλάτου 
βοὸς δίκην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς ; 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, 

τί δῆτ᾽ 

οὐκ ἔστ᾽ ἄλυξις, οὐ, ξένοι, χρόνῳ πλέω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ χρόνου πρεσβεύεται. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἥκει τόδ᾽ ἦμαρ᾽ σμικρὰ κερδανῶ φυγῇ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴσϑι τλήμων οὐσ᾽ ἀπ᾽ ἀλλ᾽ 

-- 1250. ἀοΥ ϑὔιτχ 465 νδΐθυβ σῖτα 
Ἴδη χα Κ  ἤγθη, ᾿Ἰπβοΐθστι ἀοὺ Μοσγα 
τὰ δοῆθ βοῆγοιῦ πηα ἄθτὴ ΞΟΠΠΘ 
416 ῬΗϊομὺ ἀθυβοῖθθη ταϊου]ορύ. 

1.261. τὸ δῆτα, ἃ 16 πἹοδΐ 
πηρσοτδομῦ Ὀ]6106. -- 1252. ἐπεί 
τϊοηῦ Βθηδα, ΤΟΣ σατη8}] ἀδ. -- 
1288. οἱ δ᾽ εἷλον, 416 Ζονβύσγου 
ἴτη Ῥ]ΌΓΔΙ., ὙΑΒΥΘΠα ΠῸΣ Αρδπι. σο- 
τηθηὖῦ δῦ, 580 φίλοι τι. ἃ. τη. Υρ]. 
τ 1515. 9. 41..95. δ᾽ Οὐ 18. 565, 
ΑἸχη. 1. -- 1268. πράξω, ἰοἢ ψοταθ 
65 ὑπαπ, πϑιη]. τλήσομαι. --- 1200. 
διδου πύλαι, ἅϊ6ὸ ΡῬέογτίοθιι 465 
Η δ 465, Κοιησηύ ΟΥΘΥ νου ; ὨΊΘΥ σοὶσὺ 
5106. δῖ (ὧὁ5 ΤΏΟΥ (65 Ῥαϊαβίθβ 
(τάσδε), ἀα, ἀϊ6565 ΕἿΣ 516 416 Ρίοσίβ 
ΖῸΥ [Πηὐουνγοὶῦ 180. 

1202. ϑεηλάτου, “ῖ6 οἷπ Ορξου- 

1260 

1258 

ἐγὼ προσεννέπω᾽ 

1260 

ἐτητύμως 

1260 

εὐτόλμου φρενός. ἷ 

ὍΠΟΥ, αἀδ8 πιοηῦ σὰτα ΑἸΐαγθ 88- 
Βομ]ορρὺ Ζὰ ψογάθῃ Ὀσγδποηῦ, 50Π- 
ἄρτη τὰ ΕὉΙΡΘ σού] 6 Τσῖθ- 
65, σι! ομ ον ΕἸ ΠΟΘ ὈῸ ΠΡ νΟΥ 
ΠῚ τα 1 Ζὰ ἤγη βομγχοιίθῦ. --- 
1204. οὐ χρόνῳ πλέω --Ξ οὐδέν μοὶ 
χρόνῳ πλέον, ταϊὺ ΖοΙύα τυ βο μα 
ΘΟ ΙΠΠΘ 16. πἰομύβ. οὶ [8 
ἀἸθθθ Αὐδασποκβυγθῖδθο ΒΟ 6 (δϑ 
Αϑυπάρθίουι 5 ηρι θ. ἀπ ἀΔΠΘΥ τὶ 
ἄθῃ Κυϊίκοτνι δηρϑἔοομΐοῃ. --- 1208 
ὁ ὕστατος τοῦ χρ., ἄοτ Ἰούχίςξ 
ΤῊ 61] ἀν Ζοιῦ, ἀοΥ ΠΟΘ ηΒφοῖ 
οΥΚ Θ Ἡ 98. 9.. ὅὕυὐὕὔὄ:. 8. Ψ.« 
Απ. 8. -- 1260. θὰ ᾿ἰϑὺ ἀ16 8561 
Τὰρ, πᾶτη]. ἂῃ ἄθιη 10} Β[θ ΘΙ 
τῆτιϑδ; α. ἢ. μϑαΐθ ΠΟΘ τῆπι88 ἸΟΗ 
ΒΟΥ θθ. -- 1207. τλήμων ὈΡΡΝ - 
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ΚΑΣΞΣΆΑΝΔΡΑ. 

ἀλλ᾽ εὐκλεῶς τοι κατϑανεῖν χάρις βρότῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδεὶς ἀκούει ταῦτα τῶν εὐδαιμόνων. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἰὼ, πάτερ, σοῦ σῶν τε γενναίων τέκνων. 1270 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τίς σ᾽ ἀποστρέφει φόβος; 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

φεῦ φεῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τοῦτ᾽ ἔφευξὰς; εἴ τι μὴ φρενῶν στύγος. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

φόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πῶς; τόδ᾽ ὄξει ϑυμάτων ἐφεστίων. 1276 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐ Σύριον ἀγλόισμα δώμασιν λέγεις. 1277 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ἰὼ ξένοι. 1280 - 

οὔτοι δυσοίξω ϑάμνον ὡς ὄρνις φόβῳ 

ὍΤΩΙ 865 ΥὟ ΟΥἕ80161. --- 1268. ΠῚ ΑΌΘΙ ἴῃ ἀθπὶ ΑὙΡΘΠΌΠΙΟΙ, θ͵ὸ 818 
ὭτηνΟΙ]Θ Τοα, ἄἀθββθὴ 510}. ΠῚ τγὸὺ ἄθη Τοᾶθ βθῃηῦ, ὑαπρὺ 1ἴἢγ 
8.88. Υητηῦ, Ὀοβδύθῦ θρθη ἴῃ ἀοΥ ἄδνοῦ τὑπᾷ 516 Κοηγῦ ἀδΠοῪ ρ] δύ! 0}. 
'τολμος φρήν, ἃ. Ἡ. ἀδγίη, 48.558 51 τηϊν ἄδθιη ἴῃ Υ. 1270 οηὐμαϊύθμθη 
28. 1ἢτη πηΐουζιθηῦ, Θῃ6 516 ἄδζὶ Αὐϑταΐ οηὐβούψὺ σαυῖοκ, ᾿ῃτο5 Ν ῦθυβ 
ΖΜ ΌΠΡΘΙΗ, ἀαζὰ σοβομ)θρρῦ ψιτᾶ. πὑπᾶ βθίῃου ΚΙηΔοΥ ΟΘΒΌΒΙο Κ Ὀο]διη- 
. 1209. ἀογΥ ΟἸΟΚΊΙΟμ6 πῦτῦ τηθυπᾶ. Β6ὶ ἄθῃ γενναῖα τέκνα ἀοηκῦ 
πΠθ6η ΒΟΪΟΠΘη Ττγοβύρσγιπα 5816 ῃδὑτ 0} ἴῃ ουϑῦου [1016 δ 510} 
ομύ, πὰ ἄἀον Ὁπρ] ΚΙ μ6 5ο]ρϑῦ. --- 1218. τέ---εἰ μή, νρ]. 1104 
ἰοῦ 510}. ἀδιηϊῦ χὰ ἐν ὅβῦύθη. οὐδὲν εἰ μή. --- 127. καὶ πῶς; χὰ 
1210. Μ|ιὺ γοῖβθ 1209 ἰδοῦ ἀμ5 ὕ82.-- ϑυμάτων ἐφεστίων, ν6}]. 1021. 

ΥἹΘΡΟΒΡΥΟΗΒ. τ ]Βοηθη Καθ. απ -- 1217. Ηογαῦ. Οδυγα. 11. 1. 8. 
τὰ ΟἾΟΥ σαηξοηϑὺ Δ ΌΡΘΒΟΒ]Οβθθηα, ὀογοηαὔιδ ηϊξογέθ8. ηναϊοθαίνο δυο 
ν88. ΒΟῃγοῖ θοῦ ππῃ δ 0}. ἀθη Ρααβ. σαρί[ο8. 

ἌΞΒΟΗ. Ασὰμ, 3, Δα. 0 
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ἄλλως. ϑανούδσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, 
ὅταν γυνὴ γυναικὸς ἀντ᾽ ἐμοῦ ϑάνῃ, 
ἀνήρ τε δυσδάμαρτος ἀντ᾽ ἀνδρὸς πέσῃ. 
ἐπιξενοῦμαι ταῦτα δ᾽ ὡς ϑανουμένη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον. οἰκτείρω σὲ ϑεσφάτου μόρου. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 
“ 
ἅπα 
ἐμὸν 
πρὸς 

1281. ὡς ὄρνις, “16 οἷη γΌΡΘΙ, 
ἋΘΥ, ὈΘΥΟΥ ΟΥ̓ 1η8 Οδθοὔβοῃ δϊοσύ, 
(Ὁ 556106 βοῆθι ατηῇεύῥοτί, τη ΒΕ ατομύ, 
ἀδ85. οἴη Εθιηα ἀδυη Ἰἰϑᾶθγθ. -- 
οὔτοι-- ἄλλως, πιομῦ νϑυροΌΘΠΒ, 
Ὠϊοη οὔπθ ατὰαμα ἔ]Ἰοὐϊοτθ 
10} δ πθῖη ΟΡ] ρΊθι ἢ βοῃ τι 
τὴ ἀθπ Ῥα]αβύὺ, ἀθηπ ἀθτ Τοῦ 
οὐνψατγύθῦ το} ἀογῦ. 106. γοῖ- 
ΘΊΘΙΟΠ ὡς ὄρνις σον ΠῸΣ χὰ δυσ- 
οἴζω φόβῳ, τυἱομῦ ΖαρΊθῖο ἢ} χὰ ἄλ- 
λως, ἀθηπ 80 ἄθτη ΟΡΘΙ] Ῥαπρὺ 
Ὡϊομΐ ἀπηβοηβύ. -- 1282. τόδε, 48.885 
10} το νοῦ ἄθιη Ῥαϊαβίθ πιοῃΐ 
γουρ ΌΘη5 σο ἰγοηὐθί, βομά θυ ἀυ]ὴ 
οἷπθρ Μόταρθσιη σοίππαθη ἢδ006. -- 
ϑανούσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, ὅταν 
οἴο., Καββ. ἰογάθυῦ ἄθη ΟἿΟΣ Ζὰ 
ΒΙαΐχθαρθη ἔν ἀθη Ζοιύραμκὺ (θ᾽ 
Ἤδοπα ααὖ Εγδὺ ἀδαθτοι, ἀδ85 616 
δοπθ ἂπ ἄθιῃ Μοόναθυ τηὐὖ ἄου Βο- 
Ζϑαστηρ 65 Ὀθραηρθηθη ΜΟΥαΘΒ 
σγουρυμάθη ψατα, ὙγᾺΓ 516 818 ν0}}- 
ΟΊ ρ Δ Ζαβθ θη. ΠΌγΟΠ ἄ1656 νο]]- 
σἸ! προ ἤθοπδ ου]απρίο ἀν οἰ δαϊοίο 
Ῥ6Ὶ ἄθῃ Μϑηβομθη ΜΊΙ6 ἴῃ ἀοΥὺ ἴἴπ- 
ἐουνγοὶῦ ἀ16 ρου πσθπαθ ὕηγθ, θυ θη 
61, 80 ἰδῃρθ Γ᾽ ἀῃρουθοῃῦ γᾶν, οηὺ- 
Ῥοῃχίθ. πὶ ἀοὺ Ἄθρο] χϑαρὺ α16 66- 
τηθῖπᾶρ οὐ. ἄθν Ἠδομου βο] δῦ (80 
Οτοδὺ τὼ ἄπ ΟΠΟΘρΠοΥΘἢ) Εν ἄθη 
Οοὐδαϊοίθα ἀπ σοσθη ἄρῃ Μῦσαου, 
αἴἰὸ τουηἂθ Πϑιπηαῦμ]οβο ΘΚ] ν]η 
θιοῦ ἄαβ ΝΟΙΚ, ἴῃν ἄθαρο 1ῃγ65 
Τοῦοα χὰ βοῖπ. --- 1288, γυνὴ ἀντὶ 

ἔτ᾽ εἰπεῖν ῥῆσιν ὡς ϑρῆνον ϑέλω 
τὸν αὐτῆς ἡλίου δ᾽ ἐπεύχομαι 
ὕστατον φῶς βασιλέως τιμαόροις. 

δώκην φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ 
δούλης ϑανούσης εὐμαροὺῦς χειρώματος. 
ἰὼ βρότεια πράγματ᾽ εὐτυχᾳῦντα μὲν 

1200 

γυναικός, ἀνὴρ ἀντ᾽ ἀνδρός ᾿εὺ Κοῖπ6 
ἄον ὙΥΔΒμσμοῖῦ θη θθμγθηαθ, τὰν ρου 
ΒΒ θη ΕΌΥτη σθαι σοβπομίθ Απ- 
ἘΠΠμ6856, βοπᾶθυῃ Καββαπᾶγχγο ΠΗ} 
5100) τηῦ Αρϑτη. θηρ' γϑυ θα ηθη, 50 
Ὧ55 516 1ῃὴ 1ῃ1ὴ ὉΠ ΘΓ 1 101 γϑὺ- 
Ἰούχὺ σῖγα, ὑπαὶ ΒΘῊΥ 5ΙΠΉΥΘΊΟΝ πυῖσα 
ἀα5 Ῥϑδγ, 6 ]Οῃ65 ἀ85. ΘΑ ΌΥΘΟΠ θη. 
Φαβατητηθηξ ησῦθ, ἄθιὰ ἀπάθυθη θηὖ- 
σοσθηρθβίθ!]ῦ, ἀθββθ Βαμα δαΐ σ6- 
σΘμβΘΙΡοΥ Αομίαπηρ' ππα Ὑ ΘΥ Θἤσ πη 
Ῥοσαμίθ. ὈΆΠΘΥ 16 ρύόϑβθ ΤῊ61- 
πϑῆσηθ ἀθν Καββοπᾶγα ἔν Αρϑχη. 
ἘΠ ΟΆΠΘΥ ὙὙΆΙ 516 ἃ πο} σϑοιρηθί, 
Ὁ Ἰῃγθιη ΤΎΘΙΘΥ]ΟΟΒΘ ΖΡΊΘΙΟἢ δὲ 
Ὧ65 Αρξᾷμι. ἄθῃ Ζυμπῦτγου τηϊξθυηρῆμ- 
ἄθῃ χὰ Ἰᾶββθη. 885 Πρυρθηβ δὲ 
Τιομύθυ οἰποὺ ΘΚΙανῖη ἀἴθβθ ἘΠ ΟΪ]6 
χιρούμϑῦ μαΐ, ὈΘΖθιοηποὺ δὲ βϑ] Ὀδὶ 
415 ΑἸβηδῆτηθ, ᾿πᾶθι ΘΓ θη ΑΡΆΤΗ. 
997 516 ὈΘΖθιομηθη ᾿ϑϑὺ 818 πολλῶν 
χρημάτων ἐξαίρετον ἄνϑος. -- 1388, 
ΝοΟΒτηλ Προ ΥὙΥΙΘαθυποαρ (δὲ 
Ὑγοτίε ϑανούσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, 

1987. τη οῖη οἴρϑη Κρ 1168, 
γγ611 α16 ἔγθιπθ Ἰωνίη βοπϑὺ ΝΊ8- 
τηϑηα Ῥουγθίπθη σῖγα. Ὄϊθβου ϑρῆνος 
ἰδοῦ πὰ Υ. 1392---1995, οηὐμα] θη. --- 
1288. ἐμὸν τὸν αὐτῆς, α16 Βίο!Π ΠΡ 
δθ5. Αὐϑκοὶβ ἰδ Ὡδομδὺ δα βἈ]] πᾶ, 
Ὑ1611. ἰδὺ ἐμὸν πὰ ΟἸοΒΒ6 χὰ τὸν 
αὐτῆς απᾷ μΒεῦ οἴη ἃπάθυθα ΥΥ οὐδ, 
γουυια 0} αὐτή νοταγ πρὶ. -- 
1990. 8.55 516 τὰ ΘΙ π 6} (ἃ. Ασά τη. 5) 
Μότἄοση ἄθι. ρσοοῦμγθη θα 

ὰ 
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σκιά τις ἂν πρέψειεν, εἰ δὲ δυστυχῆ. 
βολαῖς ὑγρώσσων σπόγγος ὥλεσεν γραφήν. 
καὶ ταῦτ᾽ ἐκείνων μᾶλλον οἰκτείρω πολύ. 
2 2 ἱτ 3 ’ ΄ 3 

ἀλλ΄ εἶμι κὰν δομοισι κωκυσουσ 

᾿Ζγαμέμνονός τε μοῖραν. ἀρκείτω βίος. 
ἐμὴν 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ μὲν εὖ πράσσειν ἀκόρεστον ἔφυ 1206 

πᾶσι βροτοῖσιν᾽ δακτυλοδείκτων δ᾽ 
οὔτις ἀπειπὼν εἴργει μελάϑρων. 
ε ἤχου. 

μηκὲτ 

ΤΟ μη ΠΘῖτα Ζῶ 8] 6 Φα ΘΊΘΊΘἢ Γὔτ 
αοΥ σούδαθούθη ΚΙ ν 6 1 610Ε- 
[6 Βοπε! ραπρ', 4150. ποῦ Ὁ]Ὸ5 
Τὰν Αρϑιη. 5 Εστηοσάπηρ. Καββδηᾶγδ, 
γα θυ, ψιθ θυ θθημθ. χὰ μὰῃ 
Ῥῇορύθῃ, νου ῃτθιῃ Τοαθ α16 ἤδομθ 
ἌθοΥ ἀδ5 Ηδαρὺ τοὺ Βθιπᾶθ ΠΟΥ. 
- 1292. Καββρεαηπᾶτα Ὀθκίαρῦ 16 
ΝΙοΙθΙροιῦ 465 ΜΙ ΘΗΒΟΠΘΗ]ΟΟΒ6Β; ΠῚ 
ΟἸΟΚ 561 65 ΠῸΓ 611} Ὑυ ΘΒ ΘΏ] σου βομαῦὺ- 
θη, δἷθ. Ὀ]οββθθ Βομαύθη 11 οἴη 65 
ΘΙ ΠΟΚΊΙΟΠΘη. ΤΟΟβθθ, τὰ {ΠπρΊ 0 Κ 
561 ΔΈΟΙ ΠἸΘΕΘΥ Ὀ]Ο556 δομαύίθη τυῖθ 
ΟΠ ΘΙΠΘΙῚ ΠΆ 5561 ΟΠ ΥϑΠΉΠ]6. τγθρ- 
ΘουΠρῦ, 4. ἢ. ἴτπὶ {ΠΠΡΊΤ|01Κ τοὺ 85, 
ὑγὰ5 ἀΠοΥ ΜΘηΒΟἢ δη ΟἸοΚ ὈΘβιύζθῃ 
Καπη, Ππιῆτη, (ἸδηΖ τι. 5. γγ. 1 ΘΙ ΠΘΙΩ 
Νιυ οἴη 210} σουμ!σὺ πα ἀδ ῖη. [τη 
φιγοιΐθη ΤΠ61]16 α1θθθ5 ΟΘαδη ΚΘΗ 
ἰδ ἐν ἀθη πύθηαι. Αὐβάσαοκ 
ον ὈΠΑΊΊΟΠΘ οἰηροθίγθίθη τη ΖυγαΣ 
δῦ α16 ὙἾ88] ἀθββθῖρθη ἀυτοἢ (δ 5 
γουδιΒροΠομθ. σκιά (νΡ]. σκιαγρα- 
φία, ΜΆ]ΘΥ61) θθοιηῆτιβϑύ. Π)6Ὺ Αὐουῖϑῦ 
ὥλεσεν δῦ πἰοηὺ οὐνα 9. ΠΟΙ Β6Π, 
ΒΟΠ θυ οἷ ΣῚΡ ΠΟ Π68 Ῥυδοίθυϊδαπι, 
-- 1218. κωκύσουσα, γρ]. 1411. 
κἂν δόμοισι, 4850 δῃ ἄθηι Ουΐθ, τὸ 
5100} 416 μοῖρα γΟΠ]Ζί οὕ. 1)η6πὶ Βἴηπο 
πϑΟἢ δῦ 4150 κἄν δόμοισι κωκ. -- 
ἍΤη. Ζτὶ βύθυ ΘΠ ; σὰ ΠἼΘΒΘΙ 58  Καβί]- 
ΒΟΠΘη ἘΡΗΘΙΙἸβπῖαΒ ΥΡΊ. 1126. -- 
1219. ΝὅΟ ἄθη Ὑγογίθη ἀρκείτω 
ἕος ἰΥ Καββ. ἴῃ ἄθῃ Ῥα]αβὺ 8}. 
6Υ ΠΙοΗΐου δ θοῦ Καββαπᾶγω ἸτγΖ 

γῸΡ ον Βυτηογατηρ ΑΡΔΙΩΘΙΏΠΟΙΙΒ 
Βἰποίησθηθη, γοαγο ἢ α16. Αὐϑ- 
Ταηρ ον Τμαὺ ὌΘΘΒΟΥ χηούν σὺ οὺ- 
Βοποιηῦ, ὅὦ ον ΑΠΌΙΙΟΚ ἀοΥ σοὺ- 
μιαϑβέθῃ ΒΕ]ΑνΩι ΚΙγύ. τὰ 1ῃγϑιι Ἐπύ- 

ἐσέλϑης᾽ τάδε φωνῶν. 

ΒΟΏ] 556. Ζὰ ροἔδβύρθη οθοιρηθῦ νγδΥ, 
ἀπᾶ ἀπο Καββαμτα᾽ 5 Ἑτπογάπηρ; 
τη οὔ γἸνίθυ ουβοῃ θη ; ΠΊΘΥΓπγῸ ἢ σῖτα 
ΔΈΟΙ Θυυθιοῃῦ, ἄδδ5 ἴπ ἄδΥ ξο]σϑη- 
ἅδη βοθῃβ δα ἄθτῃ ἘΚΚΥΚΊΘΙα. ἩΘΌΘα 
ἈΡΌΙΠΘΙΠΠΟΙΒ ΠΘΊῸΠ6. 8 0ἢ 616 Α6Υ 
Καρβϑοπασγα ουβοηθίπθη Καηη. [60 0]- 
ΘΘΠΒ ΒΟ ]]οδδῦ 5100. ΠΙΘῚΥ ΑΘΒΟΗ. ρσϑ- 
ῃϑα ἃ ΗοτηοΥ Οα. 11. 421. 11) Ὑ70 
ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟΠΒ ϑομαύίθῃ βαρὺ οἰκτρο- 
τάτην δ᾽ ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο 
ϑυγατρός, Κασσάνδρης, τὴν κτεῖνε 
Κλυταιμνήστρη δολόμητις ἀμφ᾽ ἐμοί. 

1290. 1)6Υ ΟΠονῦ ψιθάθυπο]ῦ θη 
ὥΡτθΟη. ἀοΥ Καββδηαγα νοῦ Α6Υ 
ΝΙΟΙΙρΊτοιῦ 65. τηθη80}}. ΟἸοΚ65, 
ΟΟΥ 510} δὡὴ ρδϑιῃη. θυ ηθῖΐα: 
41161 ΟΥ ουρϑηχὺ 1ΠΠ ΖΌΡΊΘΙΟΝ ἀπ 
νγοιδὺ δαΐ 616 σναϊύθμαθ (θυθο τρ- 
Κοιῦ πϊπ, πάθη οσ θη ἔα νοτα 
Πδομδίθη αἸοκΚ 1η5 νουάθυθθη γοὰ 
ῬορδηρθηοΥ Ομ] ἃ ἃ] ού. -- 
1290 --- 1299. ἀΘηΒΘΙΌΘη Οθάδμϊκθη, 
ὙγΘ] ΘΠ η Κα55..5. δ ουΐθ ἰὼ βρότεια 
πράγματ᾽ . εὐτυχοῦντα μὲν σκιά τις 
ἂν πρέψειεν Θηὐμα]ίθη, ἀἀ55 πϑη]. 
ἄδ8. τηθηβοΒΠοη6 ΘΙΟΚ βὐθὺβ ὑπ. 
γο]] Κοϊήσηθ Ὀ]ΘΙ06, βρυιομῦ Π1ΘΥ 
ον πον ἀὰ5: ΝῚ6 ποῦ θη ΜΘ 56 Β 
Ἃ(65 αἸάοκοβ αἀϑπᾶρο ἀπα Κο1- 
ΠΘΥ͂, ΦΌΘΙ ποῦ ον Πθιομβύθ, 
ψοὶϑὺ ψοιύθγοθ ΟἸἄἤοκο ἀϊθΘ 
ΤΠ τ, οὐ Ἰαάθὺ 685. ψ]᾽θ] μη ὴν (80 
Ὁ α0 ἢ ἀασο [πϑοῃυ θη ρου ἄθυ 
ΤΉ) σὰ θυπθύθιὴ ΕἸπ γι οἷα. [πὶ 
ἄθν ποραύϊνοη. ὙΥοπάπηρ 468. Ζυγθὶ- 
ἔθη θα δ κοιβ(οὔτις ἀπειπὼν εἴργει) 
Ππορὺ Ὀλύδουου ἃ. δι Καβίητιβ βύγαὶ- 
ἕομάου Ἐγπβῦ. --- 1299. Βυ] 6 Κύ χὰ 
ἐσέλϑης ἰοὺ τὸ εὖ πράσσειν, Ὧδ5 

6 
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καὶ τῷδε πόλιν μὲν ἑλεῖν ἔδοσαν 1300 
- μάκαρες Πριάμου" 
ϑεοτίμητος δ᾽ οἴκαδ᾽ ἵκάνει. 
νῦν δ᾽ εἰ προτέρων αἷμ᾽ ἀποτίσει, 
καὶ τοῖσι ϑανοῦσι ϑανὼν ἄλλων 
ποινὰς ϑανάτων ἐπικραίνει. 
τίς ποτ᾽ ἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεῖ 
δαίμονι φῦναι, τάδ᾽ ἀκούων ; 

1806 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ. 

ὦμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

σῖγα᾽ τίς πληγὴν ἀυτεῖ καιρίως οὐτασμένος ; 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ. 

ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις, δευτέραν πεπληγμένος. 1310 

ΧΟΡΟΣ. 

τοὔργον εἰργάσϑαι δοκεῖ μοι βασιλέως οἰμώγματι. 

ἀλλὰ κοινωσώμεϑ'᾽ ἅν πως ἀσφαλῆ βουλεύματ᾽ ἧ. 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ α΄ 

ἐγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, 

ΑἸἄοκ. --- 1800. ἀοΥ πον Ὀορυϊπηαοί 
ΒΘΙΠΘῚ ΑΥΒΒΡΥΙΟΒ αυτοῃ ἀ85 Β61- 
ΒΡ16Ὶ Αρϑτη.᾽5 πη Ζᾶ, πὶ 2 ἀαΤΟΠ 
μέν απ δέ σοἰγοηπΐθη βύσθη. ΤΟΥ 
Ὡίθ αἸΘθου ϑδϊσθ δῦ χὰ θἴπθιη Νε- 
Ῥοηβαῦσζθο σοβία!ο (1808 --- 1808); 
αυτό ἄθη Ηδυρίβαῦς, γὺ 61 ΟΥ̓ 
Δρμβησύ, τισαὰ ον Υ. 1296 ---1299 
διαΒΟΘΒΡΥΟΟΘΠΘΙΗΘ 8]Πσϑιήθῖπθ θαδηϊκο 
Ζάτη ΘΒ] 58. ΠΟΘΙ οητηδὶ! σ]ΘαοΥ- 
Ποῦ. θυ Οθαδηκοησδηρ δῦ 180: 
Ὅρα σϑτῃ. ἢ 6 πη ἅτ αὔύξοτ 
ΒΟΒΘΙΗθδΥ ἀ85 Βδομδίο ΟαἸοΚ 
γΘΥ]ΙΘΠΘη; ΘΠΗΠ ΘΥΓ πῃ 76 ὑχί, 
τηϊύδθη ἴθ πδομβίρθη ΟἸὔοκ, 
ῬΡΙδύζ!ιοῃ ἐὮΥ οἷπ ἔγἄμουρ 
ΒοΟΒα]α δῦ, σοὺ πο] ] δ 5108 
τ μτηθη σοροη 48 ὕμρ]!ἄοΚ 
σοβιοβοτῦ σὰ 561}, 8150 Ὑγοιῦθυθη 
ΟἸἄοκκοβ πἱομῦ σὰ θοα ὔγίθη --- 1808. 
προτέρων αἷμα, ἄρῃ Τοα ἀδν Κιίη- 
ΟΥ ἀ65 ΤΉ γοβῦθα, 8 416 χηϑη ΟΠ 
ἄθτη γογυδιβσοραησθηθιι ἀπ ὩΔΟΝ 
ἄθη ᾽Υογΐύθῃ τὰν ἀθηΐκοη Κηη. ΔΠ 

α16 Ορΐογαπρ ἀοὺ ΤρΒῖρθηῖθ ἀρηκῦ 
ἀοΥ ΟἾΟΥ ΤΟ] δθοῖ, ἀοοῖ ΒΒ} τῃ πὶ 
ΘΙ τἹομῦσοβ ΘΟ 1]. 0, ἀ165. 7θὑσῦ 
Ῥοβϑὅμχητηῦ ΦαΒΖΌΒΡΥΘοΠΘα. --- 1804. 
Εὔτν α16 αοὐδαύοῦθη (σὰν ΘΠ ΠπΠ6) 
βου θοπα θ6 ψιυκύθυ ΠΟῸΒ ἀδ Ζα 
πθαθ Τὸ ἀδπηρ θη (468 ΑθρΊβί πὶ, 
ἀοὺ ΚΙγίδοτηποϑῦτα) 8185 5. Ὁ ἢ πο. --- 
1800. ἄλλων ϑανάτων, 56}. ΘΣΡΙΙ- 
οδὐϊναβ σὰ ποινάς. -- 1806. ἀσινεῖ 
δαίμονι, ἀοΥ αν ψῖθ ἴῃ ἀγαϑῇ 
τύχῃ. 

1808 τ 1810. βρυϊομῦ Αρϑῃι. ἱπὰ 
Ῥα]αβύ, 8150 Βιηΐου ἀοὺ ϑὅοθπθ. ΠΣ 
ΟΒμοΥ ὑσιθῦ ἀδτασῖ, σοῖὰ ᾿ἩΘΡΌΠΙΟΙ 
δαϊσοίογαογύ (1812), Ζὰ οδἰποὺ Β6- 
ταῦμπιησ ὌΌΘΥ σὰ ὑγοῆθπαθ Μαββ- 
ΤΘΡ6]Π ΖΌΒαΤΉ 6), πα θη 66 Εἶθ ὺ 
12 Ομογθαύθῃ, 8158. Ἰούχίου. ἀθὺ Ηθρθ- 
Τη0, 86 1η6 στη ἴῃ 16 2 ΤΎΪηΘ- 
ἴθτπ ὩΌρΊοῦ. -- 1808. ἔσω οἾὨπθ 
ἄγνου Ὡρμβπρσοπᾶθη Θϑπθῦῖν μδομδῦ 
Δα 6 πη, ἀαῃθυ μαῦ τηδῃ πλευρῶν 
βύαε πληγὴν γουτηαῦῃοῦ, ἄδηπ τ 

δειν....... 
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πρὸς δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν. 

ΧΟΡΟῪ ὁ β΄. 
ἐμοὶ δ᾽ ὅπως τάχιστά γ᾽ ἐμπεσεῖν δοκεῖ 1315 
καὶ πρᾶγμ᾽ ἐλέγχειν σὺν νεορρύτῳ ξίφει. 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ γ΄. 

κἀγὼ τοιούτου γνώματος κοινωνὸς ὧν 
ψηφίξομαί τι δρᾶν. τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀκμή. 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ δ΄. 

ὁρᾶν πάρεστι" φροιμιάξζονται γὰρ ὡς 
τυραννίδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. 1390 

ἙΟΘΡΘΩΡ Οἱ Εἰς 

χρονίζομεν γάρ. οἱ δὲ τῆς μελλοῦς κλέος 
πέδοι πατοῦντες οὐ καθεύδουσιν χερί. 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ ς΄. 

οὐκ οἶδα βουλῆς ἧστινος τυχὼν λέγω. 
τοῦ δρῶντός ἐστι καὶ τὸ βουλεῦσαι πέρι. 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ ξζ΄. 

κἀγὼ τοιοῦτός εἰμ᾽. ἐπεὶ δυσμηχανῶ 1825 
λόγοισι τὸν ϑανόντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν. 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ η΄. 

ἦ καὶ βίον τείνοντες ὧδ᾽ ὑπείξομεν 
δόμων καταισχυντῆρσι τοῖσδ᾽ ἡγουμένοις ; 

πληγήν τὰ καιρίαν τὰ ΘΥΡΈΠΖΘΩ, 
γρ]. ρου ἀ1θθ Β]Πρ56 σὰ 1961. -- 
1810. πεπληγμένος «αἴ οἴη σὰ πα ἀ5 
ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις σὰ οΥράπΖοη65 
ΥΘ 100} ἢ σὰ ῬὈΘΖΊΘΠΘΙ. -- 1814. 
πρὸς δῶμα δεῦρο Ἰαυϊοῦ ον ΗΠ στ 
(βοή). --- 1818. ξέφει, πᾶτη], ἀοΥ ΚΙγ- 
ὑὰτητιθϑῦσγω, οὐϑὺ ἀρουμααρὺ ἀον Μόὸτν- 
ον. Του Οπογθαῦ νουϊαησύ, 8.55 Τηϑη 
πἀπρσοβϑατηῦ πὶ θη Ῥαϊαβὺ αὐηρθ πα 
416 Τμβξου δὰΐ ἔβομου Τμαὺ ἄροτ- 
ἔΥΘ. --- 1820. τυραννίδος σημεῖα 
πράσσειν, Τπαύθι γο]]Υΐπρθε, 
αἰ οἷπ. ΑπΖθΊ θη ἀοΥ Τ Ύϑη- 
πἰθ Βιπᾷ. --- 1321. γάρ, ἔγΘΙ]Ί ΘΙ, 
ἀ ΘΠ Ὑ1Υ ΖΡ ΘΟΥ, Ἡ ΠΥ 6 ἃ 7 6Π6 
πῶ ἀ61η. τῆς μελλοῦς κλέος. ἀθῃ 
Πα τη ἀοΥ Ζῦρσοτνταπρ, ἀρ ΜΙ 
ΒΌΘΠΦη, γΘΥΒΟΒΙη 6 516. -- 

᾿ 
" 

ΑΙ 
νι 

1824. τοῦ δρῶντός ἐστι, τὰν ἄτα, Δ ΘΥ 
α΄ Οἢ Β8ηα 610, Κοτατηῦ Ζα. --- περί, 
ἀαΥΡΘΥ, 8. περὸ τοῦ δρᾶν, 61Π6 
ΔΆ ]Π6 πη 46 ἘΠ]]1056. --- 1826. λόγοισι 
Ξ-- τῷ βουλεῦσαι, 4180 ἀτοι Ὅ]Ο5886 
Βουαύδαμηρσ, ΟμπΘ (885 ΖΡΊΘΙΟἢ ρ6- 
μαπαο]ῦὺ ψισα. θη ΕἸ ΠΤΏΤηΘη ΑΘΓ 
Ῥοίάθη Οπογθαΐθῃ ς΄ α. ζ΄ Πορὺ ἀΟΥ 
ὉΠ ΒΡ ΒΡΥΟΟΒΘπΘ ἀϑάδηκθο σὰ ασπη- 
46. 44.855 516 Ζᾷτη ΗΠ 846] σὰ ΒΟ ΤΟ ἢ 
πγΘη ; ἀ65881}0, τη ΘΙ ΠΘῊ 516, νι ββύθαι 
516. 80 Κοίπθη Πδΐῃ Ζὰ σΘΌΘΗ. --- 
1827. ἡ καί, οὗνψα ραν -- βίον 
τείνοντες, ὍΠΒΟΥ ΤΘΌΘη αἀδαθτοῃ 
ΘΌΒαΘΠΠΘμα, 4150 ΤῸ ΠΠΒΘΥ Π6- 
Ῥρη σὰ ἔτιβύθη. - - 1328, ἡγου- 
μένοις γτυϑαϊοαθιν: 50116 5 ΨΠ 
18 πη 6 πῃ 815 ΠΘΥΥΒΟΒΘΥΉ  ΘΙΟΒΘΩ 
γαϊὺ Ῥοβυσηγηΐου Βοχίθθαηρ φαΐ ΚΊγί. 

τυ Ξτ Σ τυταςσααντττετοτ. στῳοσπσεσμοσς: 

τι οας ὍΣ τς νκτνος πλτοτοςΣ 
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ΧΟΡΟΥ͂ ὁ ϑ΄. 

ἀλλ᾽ 2 3 ΙΝ 2 " - »" οὐκ ἀνεκτόν, ἀλλὰ κατϑανεῖν κρατεῖ. 
πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς τυραννίδος. 1530 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ τ΄. 

ἦ γὰρ τεκμηρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων 
μαντευσόμεσϑα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος ; 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ ια΄. 

σάφ᾽ εἰδότας χρὴ τῶνδε ϑυμοῦσϑαι πέρι. 
τὸ γὰρ τοπάζειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. 

ΧΟΡΟῪ ὁ ιβ΄. 
Γ 3 “ἃ , , 

ταυτὴν ἑπαινεῖν παντοϑὲεν πληϑυνομαι., 1990 

τρανῶς ᾿Ατρείδην εἰδέναι κυροῦνϑ᾽ ὅπως. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

Πολλῶν παροιϑεν καιρίως εἰρημένων 
3 ,2 

ταναντι εἰπεῖν οὐκ ἐπαισχυνϑήσομοαι. 
πῶς γάρ τις ἐχϑροῖς ἐχϑρὰ πορσύνων. φίλοις 
δοκοῦσιν εἶναι. π ἧς ἀρκύστατ᾽ ἃ ,. πημονῆς ἀρκύστατ᾽ ἂν 1340 

φράξειεν ὕψος κρεῖσσον ἐκπηδήματος ; 
ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν ὅδ᾽ οὐκ ἀφρόντιστος πάλαι 

τ. Αδθριβδίῃ. -- 1881. ἐξ οἰμωγμάτων, 
γΟη τεχμηρίοισιν ΔΒ ΠρῚρ;. -- 1882. 
τεκμηρίοισι μαντευσόμεσϑα, ἸΓΟΏΊΒΟΙ 
Ζιιβα τη θη σ ϑὑ6 110. -- ὡς ὀλωλότος ΖᾺ 
6058. -- 1388. ταύτην Ὠϑτη]. γνώμην. 
-- κυροῦντα γοη εἰδέναι ΘΏΡΘΖΟΡΘΗ, 
δύ. ὅπως κυρεῖ. -- πληϑύνομαι, 
ΠῸΙ ΖΎΧ61 ΘΟ ΠΏΤΊΘΗ (ς΄ τ. 577 ΓΘ Π 
Γὰτ ταΠρο8 ΑὈναυΐθη, 16 θυβίθῃ 
Τάπ! ἀπᾷ η΄ π. [ἡ ἐὰν σον ἐβατηθ 8 
ΕΠΠαυηρθι, κ΄ τι. κα΄ τ ῬΘΒΟΠΠΘΗΘ 
ἘΥουβομπηρ' ἀ65 Τα ρθοβύδη 65, 180 
9 [ἔν ἀδ5 ἨΙΠΘΙ ΠΡ ΠΘη ἴῃ 6 Ῥαϊαβί, 
ἀθηθῃ 510}: ἀθυ Ηρ 0 ΔΒ ]1Θ5ΒΌ. 
Τ)ω πὰρ ἈΡΟΙ ἃ μου πιομὺ Βῖη- 
ΘΙΏΡΘΉΘη Καηπ, Ομπηθ α16 Ἠδηα]πηρ' 
τι ὈΠύΘΥΥΘΟΙ θαι, 80 Ῥϑαϊθηθη 510 ἢ 
16 Τυϑιηδ ΚΟΥ ἴῃ ΒΟ] ΟΠ θη ἀπα 8]]6Ὲ 
αἀθη ΕᾺ]]6Θη, πὸ ἀ16 Ἡδπαϊπηρ' ἴῃ- 
ΠΟΙΉΔΙΡ 465 Ηδαβ68 ΒΡ16] , 65 ἐκ- 
κύκλημα, οἴπον Μαβομίηθ, αἴ16 ἀσῦτοι 
ἀϊ6 πρὲθί]οτθ ϑοοποπξμῦν δα ἀἷ6 
Βάμπο Πθυγουρθυο] πεῖρα ἀπα αἴθ 
5 ποθ 465 Ηδαβθθ, σϑν. 61} 
ΖΔιτατηθυ, ἀαυβθθ 10. 50 σομςὶ 1 ἸΠΠΒΘΥΤῚ 

ΕᾺ116 πιομῦ ἀθν ΟΠοΥ ἴῃ ἀθη Ῥαϊαβῦ 
ΒΙπθῖη, βοπᾶθιθ 85 ΖΙΠΏΤηΘΙ, ἴπ 
ὙγΘ] Ομ ἀοΥ Μοτα γουϊὺ ποσάθῃ, 
να δῇ α16 Βάμπθ σου ]ῦ; 65 δὺ- 
βομβοιηῦ ΚΙγύβιηποδίγα πθρθη αθπ 
ΠΤ ΘΙ θη 465 1 85 νϑυ μι πρ βθν 116 
αθυγθθθ γουβίυιοκύίθη, ἴῃ ἀον Βααᾶθ- 
πα ηη0 δϊησοδίγθοκίθη ΑΡΘΙΠΘ ΟΝ 
πα ἀοΥ Καββδπᾶτγϑ. 

1887. καιρίως, ποιύρ τη ὃ 58, 
ΖΦ ΘΟΚΘΗΒρυθομομα. 016 Τῖσθ 
πηα ΤἈβομπηρ, 815 ΜΊ06] σὰ ΘΙ θυ 
ψθοῖτθ, ΠἸθ] θη αἴθ ΑἸύθῃ ἐὰν ου- 
Ἰαπΐ. -- 1840. πῶς ἂν φράξειεν, ζὰ 
θυρησθη δῦ, ψ16 ΟΥθουΒ τη ἀθυαυ ΠΡ ΘῚι 
δύση ἄλλως, Βοηβῦ, πᾶ]. ΟἾΠΘ 
Τασθβομθσαρσ ἀασῸ ἢ ἀιγθοϊκοπέδρνο- 
ομθημαθ Ἐδά6. -- 1841. ὕψος κρεῖσ- 
σον ἐκπηδήματος, ΠΟΥ, 815 ἀδ 58 
τὴ ἃ ἢ Εἰπδαπρτίπσοι, Κῦπηΐξθ. 
- 1842. Νίριιδηα Καππ ομμθ Ζοῖῦ- 
ϑθιηῖβθο Τ  ιβομτιηρ ἀδ8 Νοὺς ἐάν ἄθὴ 
Βοιπα βἴομου αΐβύθ! θη; ΤῊ] Δ ΌΘΥ 
᾿ϑὺ ἄθν Καιιρὲ 465 αύϑθῃη Ἠδ- 
ἄθτβ ποῦ οὔπο προ ὕοΟΥ6- 



ΑΘΟΑΜΕΜΝΟΝ, δ. 

νείχης παλαιᾶς ἦλθε, σὺν χρόνῳ γε μήν. 
“ ᾽ 

ἕστηκα δ᾽, ἔνϑ' 
ἐ 3 4:3 
ἔπαισ᾽. ἐπ 

δ, τ Υ ΎΡΗ Ἢ Φ᾽ 2 ᾽ 7, 
οὕτω δ᾽ ἔπραξα. καὶ ταὃ οὐκ ἀρνήσομαι. 

ἐξειργασμένοις. 

ὡς μήτε φεύγειν μήτ᾽ ἀμύνεσθαι μόρον. 
ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ἰχϑύων, 
περιστιχίξω, πλοῦτον εἵματος κακόν. 
παίω δέ νιν δίς᾽ κἀν δυοῖν οἰμώγμασιν 
μεϑῆκεν αὐτοῦ κῶλα. καὶ πεπτωκότι 
τρίτην ἐπενδίδωμι. τοῦ κατὰ χϑονὸς 
Διὸς νεκρῶν Σωτῆρος εὐκταίαν χάριν. 
οὕτω τὸν αὑτοῦ ϑυμὸν ὀρυγάνει πεσών" 
κἀκφυσιῶν ὀξεῖαν αἵματος σφαγήν 
βάλλει μ᾽ 
χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ διοσδότῳ 
γάνει σπορητὸς κάλυκος ἐν λοχεύμασιν. 

φ ΦΟ ςτ5. 1 15. ἢ , 3} ΄ ΄ 
ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων. πρέσβος ΑΙ ργείων τόδε, 

, ἌΡ», ΄, ᾽ ᾽ δ: 2 
χαίροιτ᾽ ἄν, εἰ χαίροιτ᾽΄. ἐγὼ ὃ 

εἰ δ᾽ ἦν πρεπόντων ὥστ᾽ 

1945 

1350 

ἐρεμνῇ ψακάδι φοινίας δρόσου, 185ῦ 

ἐπεύχομαι. 
ἐπισπένδειν νεκρῷ, 1360 

-» “ 3 Ξ 

τῷδ᾽ ἂν δικαίως ἦν, ὑπερδίκως μὲν οὐν᾽ 
τοσῶνδε κρατῆρ᾽ ἐν δόμοις κακῶν ὅδε 
πλήσας ἀραίων αὐτὸς ἐχπίνει μολών. 

τοϊθαπρ' σ᾽ 6 ΚΟτητη 61 (πη4 465Π8}Ὁ 
Ἠδθ6 10ἢ. το ἀοΥ Τ ΒΟ πρ' ὉΠ Ζ 
65. Ὀθαϊθμθη τηϊββθη), τὴϊῦὺ ΑΘΥ 
οι 16ἄοο 8 ΟΥ' τὴν ἀ06ἢ 
ΒΘ ΚοτητμΘΗ, πα 10} βῦθῃβ 8ἃ1ὴ 
Ζ1616 τηϑῖπθ5 ϑύτθθθιῃϑ. Κιὶγ- 
τἈταποδύτο, οὖ 1ῃ τΌΠθη ϑΊθρθβ- 
σοῦ] σὺῦ Ἐσθμπαπρ 465 οἸοΚ- 
Πποῆθη Οἀθ!ηρθηβ ἃοΥ Τπαὺ ππὰ 
ΒΟ Β]Π1οϑϑῦ αἼΘΒ6106, τ ϑμγοπα ἄδν 6- 
ἄδηκο τοῦ ἦλϑε βγθ ΠΡ Ὁ ΠΟΙΏΤΠΘΗ. 
ΔὈΡΘΒΟΒ]ΟΒθθη δῦ, βοΐοτθ ἀυγοῃ σὺν 
χρόνῳ γε μήν ἃπι. -- 1847. α16 Ατιϑ- 
Τα σατρ' ἀ65 Ὗ οὐ μουροῃθηαθη, ἀδΠΘΥ 
(5 ᾿βϑυπαρίοῃ. --- 1848. πλοῦτον, 
ὙὙ611 68 Κοβύῦρατοβ Ρυγρυγσοναπα 
ΥΩ, 8]. 922 στείβοντα πλοῦτον 
ἀργυρωνήτους 2 ὑφᾶς. -- 1851. 
τρίτην τη]. πληγήν, τι80}} γ0]]- 
Ῥγδομίοσ Τμαῦ, 6 πὸ ὌὈθθη- 
αἸἰρίοπι ΜΆ}16 ἄρῃ τρίτον κρα- 
τῆρα, ΜΘΙΟΠΟΥ οἷπο εὐχταία χάρις 
“ιὸς Σωτῆρος Μᾶϊ, γρ]. ζιι 286. 
ΚΙγύ. Ῥοβᾷ α16 ἄρπομοα. Ὑ ουίθ 
Ῥοὶ, σουβύθῃν αροὺ ἄρῃ Ηδαθβ, ΠΥ 

σι Ζιός αἷἴΘ πᾶμουθ Βθβϑυπητμπιηρ; 
τοῦ κατὰ χϑονός ἀπ νεκρῶν ζΖῖι 
Σωτῆρος ὑν{{. --- 1854. 16 τδῃ 
αἷμα σφάττειν (ἀυτο} ΟΜ] δομύπηρ' 
ΒΙαΐ ὙΘΥΡΊΘΒΒΘΠ) ΒΘ ἢ 8 ΠΠ, 80 
δῖον Κὔππ αἵματος σφαγήν. -- 1801. 
σπορητός πϑτη]. χαίρει, νρ]. χὰ 1107. 
-- 1859.1}τν Κὔπηῦ Επι οἢ ἔΥΘΌ ΘΠ, 
ΘΠ ΠΥ ΘΌ ΟΝ ΜΊΓΚΊΙΟΝ ἔσ θα θη 
μοὶ] (ἃ. 1. ΟὉ 181 θαι ἔγθαῦ, δύ 
ΤΩΪΤ 81610}),. ΤΟΙ ἈΡΘΙ τ 1860. 
πρεπόντων ὥστε γογαουθί, ᾿Μαι μαΐ 
γουτηπ ποῦ πρέποντα σῶστρ᾽ : ΝΥ δὴ π 
65. ΖΙΘΙΏ]ΙΟ ψΜὮτΘ δα δἷπο 
ΤΊ 6, ἃ. 1. ἄθου δῖπθ Τ᾿ Ὸ 6 
Βούξαπρβορ θυ σὰ βροπᾶθπ, 850 
ψἄγτο 685 τηῦ Προμῦ ΖΙΘΙ]]ΟΙ 
(5816) ἄρθρου ἀ1656 (σὰ 5ρ6 πα). --- 
1802. ὅο ρσύοβδ ᾿ἰϑὺῦ ἀῶ5. ἔΠπ0}- 
Ῥυϊηροπαθ ΤΠ6 061, τὐἱὖῦ ἄθι ΟΥ̓ 
ἄθρη Κὰρ ρσοῦα!ῦ παῦύ αἀπὰ 
ἀδ5 δὲ θῦχὺ 5610 80 ΦαΒΌΣΙ Κῦ. 
-- κακῶν ἀραίων, α16 Ορΐξουπηρ, 
ἄρυ ΤΡΉ. 



88 ἈΑΒΒΟΗΥΠΙ 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑαυμάξζομέν σου γλῶσσαν. ὡς ϑρασύστομος. 
[ Α 3 

ἥτις τοιόνδ ἐπ᾿ ἀνδρὶ κομπάζεις λόγον. 186Ὁ 

ΚΛΑΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

πειράσϑέ μου γυναικὸς ὡς ἀφράσμονος. 
ἐγὼ δ᾽ ἀτρέστῳ καρδίᾳ πρὸς εἰδότας 
λέγω᾽ σὺ δ᾽ αἰνεῖν εἴτε μὲ ψέγειν ϑέλεις. 
ὅμοιον᾽ οὗτός ἐστιν ᾿Δγαμέμνων, 
πόσις. νεκρὸς δὲ τῆσδε δεξιᾶς χερὸς 

ἔργον. δικαίας τέκτονος. τάδ᾽ ὧδ᾽ 

ἐμὸς 
1570 

ἔχει. 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφή. 

τί κακόν, ὦ γύναι. 
Ἁ 3 Ν Ἵ Ν 

χϑονοτρεφὲς ἐδανὸν ἡ ποτὸν 
πασαμένα ῥυτᾶς ἐξ ἁλὸς ὄρμενον 
τόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος δημοθρόους τ᾽ ἀράς; 1875 

ἀπέδικες ἀπέταμες. ἄπολις δ᾽ ἔσει 

μῖσος ὄβριμον ἀστοῖς. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

νῦν μὲν δικάξεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἐμοὶ 
καὶ μῖσος ἀστῶν δημόϑρους τ᾽ 

1867. πρὸς εἰδότας, Ὑ611 516 68 
Ὀδτθῖΐβ ἄθτη μον ροβασὺ πα, ἀὰ- 
μου λέγω πρὸς εἰδότας, 16} ψὶθ- 
θη 016 65 ΘΌΘὮ; 516 ζοισὺ ἀϑηηϊ, 
16 ΨΘῺΙρΡ 516, ἅϊ86 ἴῃ δομὲ σὰ 
βΒθὶπ ο]ασύ, αἵ ἀδ5 ὕσ[μ61} (65 
Ὁμοῦ δομίοί. --- 1308. νοῦ αἰνεῖν 
ἀβὺ εἴτε σὰ ΘΥρἕηΖΘη, Θ1ηΠ6 πο 
ὈΠΡΌΥΓ. ἘΠΠΡΒ6, Ηοτηθυ. Θά. 4. 109. 
οὐδέ τι ἴδμεν, Ζώει γ᾽ ἢ τέϑνηκεν, 
Πογαῦ. δστῃ. 1. 8. 10. ἐο1]6}.6 8610 
ῬΟΉΘΥΘ υτ (γοΐα. ---- 1809. ὅμοιον 
χὰ 1204. ΠοΥ ϑαΐξ σὺ δ΄ -- ὅμοιον 
ἰθὺ φῬδυθηθμθῦμοη χ]βομθη λέγω ἃ. 
αἋ16 ἀδαστοι δηροιεπαϊρίο αϊτοκίθ 
Τρ δἰ πρθβοπῃοῦθη. --- 1870. ΤΠ 1Ὲ6 
ΤΠ 6Ί 6 ἀυτοῖ 416856 Ηδπά. Ἰοὺ 
(οάδηκθο 1ϑὺ 4180 ἀθυύβθρθ, ψγῖ6 ΤῊΝ 
οὐαθὺ ἔργον ἔργῳ σοβαρὺ ψᾶχθ. -- 
1571. δικαίας, ΚΙγί. σ]ααθοῦ Αρϑτα. 
τηῖὺ Πϑομὺ σούδαϊοῦ φὰ μα Όθη, σι 61] 

Ἢ 3 ῇ 

ἑχεῖν ἀρᾶς. 

ΟΥ̓ ἴῃχθ Τοομίου ΤρΡμΙσθηΐθ σϑορίοτἑ 
(138011) ἃ. 611 οὐ 1. α16 ΤΎθὰθ 
ΘΘΌγοομθη (140 11); ΘΠ 10} οὐ μηΐ 
516. ΔΈΟΙ, ΜΊΘΜΟΙΙ ΤῊΘῊΥ Ζὰν Εϊπΐ- 
ΒοΒα] αἸραηρ, ἄθη ΕἸῸΠΟΗροιθὺ σοπ 
4οΥ ϑομα]α ἀθ5 Αὐγθαβ Πθυ, αθὺ 510} 
ἴῃγον Ηδπα σὰν ἤδομο Ὀθαϊθηῦ μα06 
(1448. 1410). 

1812. θοῦ ποῦ ουβομροὶπῦ αἴθ 
ΤΠαῦ 50 που κἸ 10}, ἀἀ.85 ΟΥ πιθιηὖ, 
ΚΙγύ. ταῦββθ οὔνγαβ πη θΊἴνο1165 ρο- 
ΠΟΒΒΘ. ΠΔΌΘΩ, (5. Ἰῇγθη Κη Ὁ6- 
ἐμποῦν μαὺ. -- 1874. ΑἸ1605 Ε'οϑύθ 
(ΒΕ 55 Ὅν 6) Ἰοιθίθῃ α16 ΑἸΐθῃ σο 
ον γχ ἀ6, 1165 ΒΕ] 551ρ6 88 ἀθια 
Μόρφου 80. -- 1576. ἀπέδικες ἀπέ- 
ταμὲς βοῦν νου ουθῦ; οἷπθ Ὀθΐτθ- 
αἸροπάθ Ἐχηθη αύϊοι ἰδῦ ποοὰ πἰομὲ 
σοαπαᾶρη. -- 1878, οι δικάξεις 
ἀδηρ φαθυϑὺ ἄθυ Αοουδδῦνν (ἀπο 
ἐμοῖδ, βοάαπη (1819) ΑΟΥ ΙὨβηϊον 



ΑΘΆΜΈΝΝΟΝ. 80 

2 φ«Χ Ὁ} 3 ᾿ “ 4.2 ᾽ , , 

οὐδὲν τότ΄ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐναντίον φέρων. 1380 

ὃς οὐ προτιμῶν, ὡσπερεὶ βοτοῦ μόρον 
μήλων φλεόντων εὐτόκοις νομεύμασιν, 
ἔϑυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ 
ὠδῖν᾽, ἐπῳδὸν Θρῃκίων ἀημά ἵν᾽. ἐπῳδὸν Θρῃκίων ἀημάτων. 

3 »" 9 - - -» 9 2 »" 

οὐ τοῦτον ἐκ γῆς τῆσδε χρῆν σ᾽ ἀνδρηλατεῖν 
μιασμάτων ἄποιν᾽ ; ἐπήκοος δ᾽ 

1983 

ἐμῶν 
ἔργων δικαστὴς τραχὺς εἶ. λέγω δέ δοι 
[τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν ὡς παρεσκευασμένης] 
, “ ς , Ἁ ἤ 3 

ἕξ τὼν ομοίων. χειρὶ νικῆσαντ 

ἄρχειν" ἐὰν δὲ τοὔμπαλιν κραίνῃ ϑεός, 
ἐμοῦ 

1990 

γνώσει διδαχϑεὶς ὀψὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀντιστροφή. 

μεγαλόμητις εἶ. 
περίφρονα δ᾽ ἔλακες. ὥσπερ οὐν 
φονολιβεῖ τύχα φρὴν ἐπιμαίνεται" 
λίπος ἐπ᾽ ὀμμάτων δ᾽ αἵματος ἐμπρέπει᾽" 1895. 

ἀτίετον ἔτι σε χρὴ στερομέναν φίλων 
τύμμα τύμματι τῖσαι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

, ΄ 5. (4 ΄ ς , »»» ’ ν 
καὶ τήνδ΄ ἄκουεις ὁρκέων ἐμῶν ϑέμιν 

Δ. --- 1880. τότε ἴγὴ αὐθρθηβαὺζ Ζιι 
νῦν μέν, “116 ἀνδρὶ τῷδε Ζὰ ἐμοί. 
-- 1881. οὐ προτιμῶν πϑτη]. παιδὸς 
μόρον, γὰ8 δτι5 ἔϑυσεν αὑτοῦ παῖ- 
δὰ Ἰοϊομῦ σὰ ουρϑμῃζθῃ ᾿ϑύ. -- 1582. 
Ὕγοππ ἅ16 ομϑδοΐῖθ γι ΟΠ] ἢ 
ΟΥ̓ Βδπ θη 51πα ἀπτοῖ ἔσπομύ- 
θαγΘ (416 Ἠθογᾶθ νϑυηθγ6 69) 
ΝΜοιάσπρ (Ζυαο). Β6Ὶ τϑιοῇθυ 
Ἡθοσᾶθ βοῃ!ᾶρὺ τα ἄθη Μου]αβὺ 
Θ΄Π65. ΘΠ ΖΘ] η 6 1065. ποῦ ΒΟΘΗ 
δι, -- 1887. 0 βΒρσὸ ΠῚ ἴῃ 
ΒΗΘ Ὠτομαπρ (ἐκ τῶν 
ὁμοίων), 8.55 ἅτι, 6 πῃ ατπι το 
Ῥορβιορϑδῦ, το ΒΟΒΘΥΎΒΟΒ θα 
Κωπηβῦ, ΘΟῊΝ ΦΡΌΘΥ --, Β65ο0η- 
πθημοῖς ἸΘΥΠΘῊ ἜΣ πε δ, -- 1898. 
ὥσπερ οὖν, ἀδ5 ψουβουρομθπᾶθ θ6- 
συϊπαοπα: ψἴ6 ἴθ ἄθὺ Ταῦ 1 
ΒΟΙσΟ νοῦ Μοτὰ ἀδθὺ ἵπη Ζὰ 
ΤαΒΘῃ ὈΠΠορσύ. -- 13986Η,.. ΑΡοΥ ἅὰ 

ΕἾ Ψ 

μαϑὺ Κοίπθη αὐηα σατῃ [ΠΟ θυ η πίῃς 
ἄθηη ἀον ΒΙ ΟΠ ΘΟΚ 1η ἀ ΘΙ τη 
αἰ βιομὺ βυϊομύμοτνου (ἐμπρέπει 
1ϑῦ χιι Ῥθύοῃ θη) ἀπὰὶ βομγυθιῦ δ 0 ἢ 
ΠδΟμ6. -- 189ὅ. ἐπ᾿ ὀμμάτων, 
ΚΙγύ. ψγὰν ἴπὶ (ἀθϑιομῦ ττὖ ΒΙ]αὖ Ὀ6- 
βρυτύχῦ, γΩ]. 1858. --- 1896. Τ)ὰ5 Αβυι- 
ἀθύομ, ψ)061 α(ογὺ ομ]αβδθαῦςζ 4685 
ΟΠΒου]θαθβ α16 ΒΟΙρουαηρ δὰ8 Υ. 
1890 οπηὐμ]ῦ. --- στερομέναν φίλων, 
416 πϑομβίθη Β᾽ αὐθυθυσγαπαΐθῃ (φίλοι) 
ΟΊ Θ. 516 ποῦ βοτσθη, ΟΠ ΘΥΤ. 
ἴηι Οδοθηθῃ6 1} θη Μοτὰ δἃῃ [ΠΥ 
τάομθη, ἄὦ πποὴ α16 Ῥῆϊομῦ ἀοΥ 
ΒΙαέταοΠ6 ΟὈΙΙΘο. 

1898. καὶ τήνδ᾽, ΠΟΘΙ πού ρθ- 
᾿ἴσθμα ογκΙᾶυυ; δ πον μαὖ τπδῃ καὶ 
μὴν γουτπυξμθέ, - 1400. Ὀῖ6 Αἴθ 
πη ΕΥΠΥΒ. 51π4 α16 ΝοΙ]]δύγθοκο- 
Υἴπηθη ἄθγ ΠΙΚΟ. - 1401. φόβου 
ἐλπίς, υἱομῦ παν ἰοῦ α16 Βαχομύ, 



90 ΑΕΒΟΗΥΤΙΙ 

μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς Δίκην, 

Ἄτην Ἔρινύν ϑ᾽. αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγώ, 1400 
οὔ μοι φόβου μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖ, 
[7 κ᾿ γ), Ξ: ΔΊΑ. 
ἑδῶς ἂν τυ ἘΠῚ ἕφ ἑστίας ἐμ ἧς 

Ζἴγισϑος; ὡς τὸ πρόσϑεν εὖῦ φρονῶν ἐμοί" 

᾿ οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ μικρὰ ϑράσους. 

κεῖται γυναικὸς τῆσδε λυμαντήριος, 1405 

Χρυσηΐδων μείλιγμα τῶν ὑπ᾽ Ἰλίῳ" 
ἥ τ᾽ αἰχμάλωτος ἥδε καὶ τερασκόπος, 
ἡ κοινόλεχτρος τοῦδε ϑεσφατηλόγος 
πιστὴ ξύνευνος., ναυτίλων γε σελμάτων 
ἰσοτριβής. ἄτιμα δ᾽ οὐκ ἐπραξάτην. 1410 
ς " Ἄ “ τ ς , ΄ ΄ 
ὁ μὲν γὰρ οὑτῶς᾽ ἢ δὲ τοι κύκνου δίκην 

Ἁ χ 

τὸν ὕστατον μέλψασα ϑανάσιμον γόον 
κεῖται φιλήτωρ τοῦδ᾽, ἐμοὶ δ᾽ 

βοπάθστι π]οἢὖ ΘΙΠΤη8] ἃ16 Εὐπγᾶν- 
ὕππρ᾽ γοπ Βασ οὐ. Απάθυθ ΒΘ ΡΘΠ 
φόνου μ. ἐλπὶς νοττηαἰ Ποῦ. [6 ΟΊ σΘη8 
Θηΐβρυιοηῦ 685. αἴθβοὺ Βρϑίμθαθυηρ' 
ἅδν ΚΙγί., ἀδ55. ἴπ θη ΟΒοθρμούθῃ 
ἈΑδριϑίῃ. σοῦ ἢν [81Π0. --- 1405. ἘΠπΘ 
σουδμηππομθ ὙΥγΚαμρ ἀον πα θ 
δῦ α16 ψϑυΙ]θπμαπηρ', τηϊῦ ΘΙ ΟΠ Υ 
ΚΙγί., βοιϑὺ ἀον πίσϑθαρ βομα]αῖρ, 
αἴθθθ ἄθη ἄρϑιη. χὰ δ ουσασ 
τηϑομῦ; ΟἸ68. Ζὰ τηϑ κΊγθη ἢ ϑϑῦ ΟΘΥ 
ΠΙΟΘΒΌΟΥ 516 πππὐίθ! θ8. 80 ΟΘΥ 
Ῥυ μππηρ 465 ΑθρΊϑί 16 ποθὴ γοΥ- 
ὙΓαΓΕ σΘΡΘῃ Αρϑτη. ΘΥΒΘΌΘΗ. --- γυναι- 
χκὸς τῆσδε, ἘΝ ΚΙνίδιηπθβίγα. λυ- 
μαντήριος ἰδῦ πολὺ Θα ]Θοῦ, ἀδ᾽ 68 
λυματήρια ἀνήρ ΘΙθθ6η τηϊββύθ, 
ΒΟ ἄθσιι 68 βού βίαι λυμαντήριος 
μὲν ὧν τῆσδε γυναικός, Χρυσ. δέ 
μείλιγμα, ἀἃ ἸἸοσὺ ΘΓ, ἀΘΥ ΤΏ168, 
βϑίπθ αθιδ 11 ῬΟϑομἰταρ δ, 
ΌΘΥ ΤΥοοΥΙ πη οὐ ὃ ὑχῷ ἢ αὖ. -- 
1400. Χρυσηΐδων, γα]. Κα. ατ. 8. 44,8, 
1. Οα. 8.362. Απτη.1.: σου ΤΎΟΘΥΙΗ- 
ἬΘΗ 160 416 ΟἸγ γ5615, Το δου (685 
ΟἼγγβθβ, Ῥυϊθϑύθυβ 4685 ΑΡΟ]]ο, ἄθρουν 
γγΘ]ΟΠθη ἀοὺ Απΐαπρ' νῸΠ ΗοτμθΥ5 ΠΙᾺ5 
“ἃ ὙΘΥΡΊΘΙΟΠΘΗ. -- το ΎΝ τῶν ὑπ᾽ Ἰλίῳ, 
βϑίπο ἀϑ] 1 Ὀὕθη γου ΠΊττη, 416 ΘΠ οὗ: 
ἔθ, Ὑγ6 1016 οὺ μαῦρο, ὙΠ ΠΥΘΠα ΘΓ ΟΣ 
Πίστη Ἰδρ᾽; 11 Οὁσοηθαΐα ἄδσα Καδβ- 
βϑηᾶγω, ὍΘΙΟΠ6 διῇ αοὺ ἘΠ ΙΟΚΥΘΙΒ6 
(1409. 10) 56ῖπθ θυ] Οοβν- 
τη μα. --- 1407. 16 ἴῃη ΕΌΙΡΘ δαΐ- 

ἐπήγαγεν 

σοβύδομθιοσ Ἐπουϑαοῦ σϑυθὶζίθ 
Βθτατασαιν: ἄθν ΚΙΊγύ. βρυϊομῦ 510} 
ἴῃ θη ὙΥἸΘἀου ΒΟ] αηρσθα τερασκόπος 
τ. ϑεσφατηλόγος (γΩ]}. χὰ 211) ἀπὰ 
αον Εν παηρ' δ1ι5, Καβϑδπαᾶγδ, 561 
γῸΠ ΑΡΆΤΩ. δα} ἄδν ΗΠοΚίδησί, 815 
ὙΓΩΤΘ 516 561η6 Οϑιμα μη, σοθητέ 
ψοτάθη. -- 1409. ἥ τ᾽ αἰχμάλωτος 
- ϑεσφατηλόγος (ἸἸορὺ ἀ8) 818 
ΒΘ1Ιηὴ6. ἔγθὰθ ΠΔΡΘΥΡΘΠΟΒΒΙΠ, 
516, 416 78 δ} --, 1410. ὕπ- 
ψγαΙρ 15 65 1Βπ6ῃ πιομῦ οΥ- 
σαπρθη; ἄθπηῃ 1πτη ᾿ἰϑῦ 68 50 
ΘΥσΔΉΡ ΘΗ, γ16 10} σοβδρῦ δ, 
ἃ, δ, δὲ μαῦ βοῖπθ ἔγθρὰθ ᾿ᾶρθυθε- 
ποϑβῖη Ὀδὶ 510ῃ. -- 1411. κύκνου 
δίκην, γ9}. ΡΙαἴο Ῥιδοά. μΡ. 8 Β. 
ἅτε, οἶμαι, τοῦ ᾿ἡπόλλωνος ὄντες 
(οἵ ᾿κύκνοι) “μαντιυκοί τέ εἶσι καὶ 
προειδότες τὰ ἐν ιδου ἀγαϑὰ ἄδουσέ 
τε καὶ τέρπονται ἐκείνην. τὴν ἡμέ- 
ραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ πρόσϑεν 
χρόνῳ. --- 1418. ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν 
εὐνῆς κτλ., ἀοΥ Αὐδάγοκ ἰδὲ Ζατα 
τα ἀθβύθῃ ᾿ φονγαπάθη. 1611. ἐμῇ 
δ᾽ ἐπήγαγεν εὐνῇ: 816 Ἰϊορῇ 
δ 815 βοίῃη ΠΡΟ θη, πᾷ ΘΓ 
μδΐ 516 78 Τ 61} ΘΤΩ Πάδον Ζὰ- 
σοῖμνὺ 415 Βοικοβῦ ἀθὺ Ταϑ,, 
α16 108 1πτὰ Ὀοῦθ; 180 80} 516. 
Ὀδῆπάθὲ βίοι ἴπ πἰοδὲ ἀπυγταΐσοι, 
ΠδΡ8. Του Θ᾿ Ὁ] 6 Κύβυγθ 86] (μεΐταντα 
ἐπήγαγεν) δῦ σϑηζ ππδηβύῦβϑιρ, ἃ 
510} χὰ ἐπήγαγεν Αρϑπι. ἃ}5 ἐπε 

᾽ 

Ὧ- ἘΝ- 
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εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφὴ α΄. 

φεῦ. τίς ἂν ἐν τάχει, μὴ περιώδυνος, 
μηδὲ δεμνιοτήρης . 

1416 

΄ κ κα , ΦΕΥ͂ ὧν Ἐλυτν 
μόλοι τὸν ἀεὶ φερουσ ἂν ἡμῖν 

μοῖρ᾽ ἀτέλευτον ὕπνον. δαμέντος 
- φύλακος εὐμενεστάτου. 
πολέα τλάντος γυναικὸς διαί; 1420 

πρὸς γυναικὸς δ᾽ ἀπέφϑισεν βίον. 

σύστημα β΄. 
Ἁ Γ 

τὸ 

’ 

ὡ ἰὼ παράνους Ἑλένα 
μία τὰς πολλάς, τὰς πάνυ πολλὰς 

ψυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροίᾳ. 
νῦν δὲ τελείαν. 

-ο 

1130 

στροφὴ γ΄. 

-ἰ γος ΟΣ 
τις Ἔρις δόμοισιν, 

΄ ᾽ , ΓΚ μα, 

πολυμναστον ἑἐπηνϑίσω αἷμ ἄνιπτον 

ἐρίδματός τις ἀνδρὸς οἰζύς. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

σύστημα δ΄. 

μηδὲν ϑανάτου μοῖραν ἐπεύχου 
τοῖσδε βαρυνϑείς " 113 

μηδ᾽ εἰς Ἑλένην κότον ἐχτρέψῃς. 
ὡς ἀνδρολέτειρ᾽. ὡς μία πολλῶν 

ἰοκὸ Ἰοϊομῦ δ τοῦδε οΥσϑηχὺ ἀπὰ 
ἈΘΒομυ 5 56] ϑὺ Κὔηουθ Αιβ]αββαῃ- 
σθῃ 465 αὈ]ο Κύβ, 50. 465 ϑαὈ )]ο κίβ- 
ἀσουθαῦνβ 1346, πομῦ βομοαυῦ. ὙΠ]. 
ΔΌΘΗ σὰ 1542. 

1415. τίς ἄν πο πῶς ἄν, πἰϊηαηι. 
τ 1410, μοῖρα μὴ δεμνιοτήρης, οἷ 

δι", 

ἃ. 

ΤοαΘ5]1005, Τοὰ οὔπθ Τῳ8ρ6γ- 
Βάξαηρσ, ἃ. 1. Κυδηκμοῖῦ, -- 
1420. τλάντος, νοῦ Ττο]α ἀον ΗΘ]θπδ 
ψορθη. πολέα σὰ Τ02. --- 1440. 5ῥαϊ᾽ 
(65 5] ϑὑβύβπαιρσθη ϑαύζθθ ὑυτυῦ στη 
γοοεξν οἷη οὐ νϑαῦς 16 840 π᾿ -- 
διφυίοισι Τανταῖ., ΑΡΔΥΠΘΙΏΠΟΗ τι. 
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ἀνδρῶν ψυχὰς Δαναῶν ὀλέσασ᾽ 
ἀξύστατον ἄλγος ἔπραξεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀντιστροφὴ α΄. 

δαῖμον. ὃς ἐμπίτνεις δώμασι καὶ διφυί- 
οἱσι Τανταλίδαισιν. 

1440 

χρᾶτος τ᾽ ἰσόψυχον ἐκ γυναικῶν 

χαρδιόδηκτον ἐμοὶ κρατύνεις. 
- ἐπὶ δὲ σώματος δίκαν 
κόρακος ἐχϑροῦ σταϑεῖσ᾽ ἐννόμως 1445 
Ὁ" “͵ ὕμνον ὑμνεῖν ἐπεύχεται. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ, 

ἀντισύστημα δ΄. 

νῦν δ᾽ ὥρϑωσας στόματος γνώμην, 
τὸν τριπάχυντον 
δαίμονα γέννης τῆσδε κικλήσκων. 
ἐκ τοῦ γὰρ ἔρως αἱματολοιχὸς 1450 

: ψνείρει τρέφεται. πρὶν καταλῆξαι 
τὸ παλαιὸν ἄχος. νέος ἰχώρ. 

ΔΜ ποΙαα8. --- 1442. κράτος ἰσόψυχον 
ἐκ γυναικῶν ᾿ϑῦ, “61 Κοὶηθ ΟοΥ- 
γχυρίοὶ νου]ορύ, βἸθίοη. κχρ. ἐξ ἐἰσο- 
ψύχων γυν. ΑἸδο: ἀοΥ ἀὰ θη ἔϊτν 
τα ἢ ΒΘΥΖΖΘΥΥΘΙΒΒΘπαθη ΒΊΘΟ 
Ἰοηκοβῦ, ἀοΥ νοῦ ἄθῃ φ]Θ10}- 
σοϑιπηύΐοη Εγαθπθη, Ἠρθ]θπδ ἃ. 
ΚΙΊνύ., υβρομύ. -- 1444. σἹΘΙΟῊ 
οἴπριη ΔΌβομθαπομθη Πδρθα, ἋοΥ 
ααΐ ἄθ Δδ8 Κυβοῃ σύ, βυσηταὺ ΚΙγί., 
οὶ ἄθοπι ΤΠ ΘΙ πμδτη βίθῃθηα, οἴη θ πη 
ΦαθοΙσοϑαηρ 80 (ΥΡ]. 1889 Π{.)ὺ τπὰ 
γὐϊ ταῦ 50 ἢ ποοἢ ἄδζα, α8.55 516 (88 
τοῦ Πρθομὺ (ἐννόμως) ἔπὰθ, (88 
τηϑ 5105}. ὌΡΟΥ Αρϑη.5 Τοῦ πἱομύ 
“χὰ Ὀο σοι, βομάθυτ χὰ ἔγθθ ἢΔ 6 
(νρΊ. 1484}. Ταββ ΒΙΘΥ γοὴ ΟΘΥ 
ΚΊγυ. αἴθ Παρ 1ϑύ, ζϑοισὺ ἀθὺ Τημα]ῦ 
πα ἄον Ζαβδιητηθηπδηρ: ἀθηη 1420. 
Ω1 Ὠϊ685 65, Ασϑχη. μᾶ06. ν]6] οὺ- 
ἀυϊᾶού γυναικὸς διαί, ἄυτοῦ ἀ16 
ἩρΙοπδ, πη 56ὶ σία] θη πρὸς γυναι- 
κός, ἄστοι ΚΙγῦ. Κομ 766 Ὺ ἰδὺ 1422 
-- 1438 616 Ηδαρ, 1440---1448 (ἀθπῃ 

δαῖμον ἰοῦ οἷ ὈΪΟΒΒΘΙ Αὐβγιῖ: ὁ 
αοὐῦ, ἀδ858 ἂὰ ἄἀθὴ Ὀροάρθῃ 
ΒΟ] Ομ ύοθη Υ οι: θθτπ ἀθη 5165 
γουϊθιηδῦ σζὰτ ὈπρΙῦοΚ ἀ68 
Ἠδυβοβ ἀπα ον Ὀοιάθη Βατ- 
Β 68) σορ ὈΘΊαΘη, ΔΌΘΥ ταὶ ὈΘΒοι- 
ἄθτου Βευοκβιομθραηρ ἀοὺ ΚΊγί,, 
ἴηι ΕΟΙροπᾶθη σορ ΚΙγί. οἷ. 
ΟἸΘΙ ΟΠ ΟΩ] ἰδ Εν ἄθη δεῖς οἷ 
Βα) Κύ θυ οσυ θύοι, πα ἀθβμ 8} Ὁ οἷα 
Ὑγουῦ, σϑ]ο θα 416 ΚΙ. Ὀοζοιομτοῦ, 
ἴῃ ἀοὺ Τιϊοκο ἃτὰ ϑ'ο]τιβε νοι Υ. 
1446 Ὀοϊχυϊίροη. 

1447. γοὑφσὺ μΒαϑὺ ἄὰ ἀθῖπο ἀπ- 
Βιομ νου θοββουῦ, πᾶ θιι ἀὰ ἀθπ 
ΕἸῸΟΒμροῖθῦ Ὧἀθ05 ΟθβοβΊθομῦβ 
οὐ β μπϑὺ, ἄθυ δὴ ΔΊ] Θὰ ΠῚ ἢ 61] 
ΒοΒαΙ 150. ΚΙγῦ. στον ἄθα Αὐϑ- 
ἄγαοκ δαῖμον (1440) «α΄. --- 148 
τοῦ τ8 ἢ ΒοΙΠΘΥΊΒομο δ οῖβθ ἃ 
τηοηβίγαϊιν, σὰ 888. -- 1461. πρ 
-- ἰχώρ, τὰὠ ἄθιῃη οἰβοίθμβ (ἔρ 
αἱματολοιχός) ὑτιυὐ ἔγοὶ 8415. ΑΡΡοβΒ 
ἰΐοῃ ἄα8 οβδοξαχῃ. --- 1462. ἐχώ 
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ΧΟΡΟΣ. 

στροφὴ ε΄. 

ἦ μέγαν. ἐν δόμοις δαί- 
μονα καὶ βαρύμηνιν αἰνεῖς.. 

3 

φεῦ φεῦ, κακὸν αἶνον ἀτη- 

ρᾶς τύχας ἀκορέστου᾽ 
«ἰὼ ἰὴ διαὶ Διὸς 
παναιτίου πανεργέτα. 

1465 

τί γὰρ βφοτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται; 

τί τῶνδ᾽ οὐ ϑεύκραντόν ἐστιν; 1400 

σύστημα ς΄. 

ἰὼ ἰὼ βασιλεῦ, βασιλεῦ, 
πῶς σε δακρύσω; 
φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 

κεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 
- ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐκπνέων. 1105 

στροφὴ ζ΄. 
, , ( 2 4 Ψ 

---κμοι μοι, κοίταν τανδ᾽ ἀνελευϑέερον. 
δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 
ἐκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

᾿ σύστημα η΄. 
2 -" ς: Γ “, ΠῚ ΄ 

αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμὸν. 

μὴ δ᾽ ἐπιλέξῃς 1410 
7 ΄ 53 ΄ 3 ᾿» ᾿ 

“Φγαμεμνονίαν εἰναί μαὶ' αἀλοχον 

ἀδ5 ΒΙαῦύ, ἃ.1. ἀοΥ Μοτά. -- 1454. 
αἰνεῖς, ἂυ δγΚοηπϑύ ἃπ. -- 1466. 
(αἰνεῖς) κακὸν αἶνον τύχας --Ξ αἰνεῖς 
κακῶς τύχην. - 1451. διαὶ Ζιὸς 

π. π., πᾶτα]. πτα]δοῦ πὰ πιγκύ α16- 
56Υ ΕἸυοΗροῖϑέ. - 1460. κοίταν 8Ὀ0- 
Βδηρὶσ γῸὺρ (61) ἃτ8 14θ4 Βίηζιι- 
σα θη Κοηάθη κεῖσαι. μου ον γΩ]. 
σζὰὄ 228. --ὀ 1408. ἐκ χερός ὑτοῦζ 
δολίῳ μόρῳ υπὰ βελέμνῳ ποοῖ πδοῦ- 
ἀυάοκοῃ πἰησαρσοίαρι, ἀπὰ θη Μοτά 
αυτό Μοηβομ μηδ πη α ὨΘΥ ΟΖ  ΠΘΌΘΗ. 
- 14609Η ὰ ποηπϑὺ αἴθ 56 η 
Μοτὰ τηϑΐϊῃ ουκ. νοῃπ ἀὰ 
485 ὑμυϑύ, 50 ἔσο ]οδῦ ΒΊηΖα, 

10}: 561 ΚΙγῦ,, αἅ16 ΘΙ 11 
Αρϑτη.᾽58. πη πιομὺ 16 66- 
τη Ἀ11η Α στη ΘΙ ΠΟΠ5 πδὺ 6416- 
βρη ρούδαϊοῦ, ΒΟ αθΥΠ, ΤΠ ΙΒΥΘΥ͂ 
Οαοδίαϊῦ, ἀον πδομορσοῖϑὺ ἀ68 
ΟΘβοΒ]θομῦβ. Αἴβο: δήύθῃῃ ἀὰ 
ΤΩ] 8415 416 Μοσγαθσυιη ὈθΖθιοηποϑϑῦ, 
80. 5168}. Τη100 80} πο ὖ 815 ΚΊγύ,, 
ΒΟΠΟΘΙῚ 815 ἄθη Ηδοποροιδὺ βορβῦ 
δ. Ηϊοσαὰῦ σοηὺ ἀοΥ μον (1477 1) 
πϑ τ 0} ἰοῦ οἴη, βοπάθγῃ ϑηΐ- 
σορσπθὺ παν ἀπῇ θη ΒΙΘυῖη οηὐμα]ῦ- 
ὕθηθῃ ἀπὰ τὴ Υ. 1411--1470 αἰτοκύ 
ΘΒ ΒΡΥΟΟΒΠΘηΘη  ΘΥΒΟΒ ἀ6Υ ΚΙγί. 
α16 βου] γομ 510} δα θη Πδοῆῃο- 
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φανταζόμενος δὲ γυναικὶ νεκροῦ 
ς τοῦδ᾽ ὁ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ 
᾿ἀτρέως χαλεποῦ 

, 9 Ν] ’ 

τονδ΄ ἀπέτισεν 

ϑοινατῆρος 
14τὸ 

τέλεον νεαροῖς ἐπιϑυύσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

3 Ἁ ’ 

ἀντιστροφῆ ξ. 

3 Ξ ὡ 
ὡς μὲν ἀναίτιος εἶ τοῦ- 
δὲ φόνου. τίς ὁ μαρτυρήσων; 
πῶ πῶ; πατρόϑεν δὲ συλλή- 

, 9. Ε , 
πτῶρ γένοιν ἂν ἁλαστωρ. 

βιάζεται δ᾽ ὁμοσπόροις 
ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων 

1480 

μέλας ΄άρης. ὅποι δὲ καὶ προβαίνων 
πάχνᾳ κουροβόρῳ παρέξει. 

ἀντισύστημα 5΄. 

ἰὼ ἰὼ 
πῶς σὲ δακρύσω; 

βασιλεῦ. βασιλεῦ, 1485 

φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 
» 2 3 μ 2 ς ΄ “.} 

κεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ 

σοιβὺ ἃΌΖυνγ]Ζθη. --- 1474. θ᾽ 6 ἢ 
Αὐγτϑαβ (ἃ. βθῖη (θβοῃ]θο Ὁ) ἔὔτ 
ἄθῃ ἄθῃ Τηγοδὺ Ὀαετγθιύθύθη 
ΟΒτηδι5 γουΐοϊσοπὰθ ΠΦοΠ6- 
σοιβῦ. ϑοινατῆρος, 1δθὅ παρέσχε 
δαῖτα παιδείων κρεῶν. --- 1478. 6Υ 
μπῶὺ αἴθβθη, 8158 Μδπῃ, ἄθῃ 
Κιπᾶθτη σὰν ὔππο ρϑΖθ]ύ, 
1Π ΘΟ 1ΠΥΘΥ ΒΟΒΙδομύπηρ 
ἀαζαβοΒΔομῥοπα (ἐπιϑύσας). 

1418. 16 Ἃα5 Μοίγυση χοιρύ, 1ϑὺ 
416 Τιοϑασὺ νϑγαθυθύ. --- 1479.  ΘΥὉ. 
πατρόϑεν ἀλάστωρ, ἃἄοΥ Ηδοποσοϊδῦ 
Ὧθ5 γαΐθυβ, ἀθὺ σοῖὴ ναΐύθυ. Ποὺ δῖ 
ἄθτα Οθβομ]θομίθ Ἰαβύθηαθ Ἐδοπο- 
σοιδὺ. ρῚ. χὰὄ͵ 1474. --- 1481. απ- 
ΒΟΒα] αὶ Ὀϊδῦ ἀπ πιομῦ, ΔΌΘΥ 
ἀον Βδομοροθιδὺ τηϑρ αΙΥ ρΡ6- 
ΠΟΙ θη πᾶῦθη, αἀθὴῆ (ΔΘΥ 
ΒΟΉ ΥΖ6 ΑΥ̓Θ5. (Π16. -- ἀλάστωρ) 
“ψιησὺ σὰ ὙΘΥΡΊΘΒΒΘη ΨΟΠ 
(ἀσατηθυ πθιιθυη) ἡ ουσ η α θα Ὀ] αὖ, 
ἘΠ ΟΠ ΦΏ ΘΝ ἸΏ ΘΙ ΘΥ γΟΥ- 

Βομτοιθοὺ (ὅποι καὶ προβαίνων, 
ἅα5, Ὁ]Πογαϊηρθ πδομδὺ Δα] οπα, 
ΘΊΘΙΟΒ. προβαίνων ὅποι ἄν προβῇ 
150), ιτα ΘΓ 685. (616 ἐπιρροὰς, 
αἱμάτων) ἄθιηα ΒΙαΐΘ ἀ6᾽ ζυῦ 
ρϑιβθ δυΐροιιβομθθη ΚΙΠΟΘΥ 
(πάχνᾳ κουροβόρω) ἀδυρτίηρ θη, 
ηΐγ]. σαν ὕπο. θ 6. ΠΟΥ ουκοηπῦ. 
αι, ἄδθ5 Αρϑτη. 8415 ππρ ἔν αἴθ 
ΒΟ α αἀἋ65 δαΐθυβ σϑίβ! θη 18, 
Δ]]16 1] Οὐ Ὀοβίγοιυθί, ἀδ885 ΚΙγύ. δἷῃ 
Πδομῦ μαῦξθ, ἀθιὰ Πδομορθιβῦθ ἸΏγθα 
Αὐὰ χὰ ἸΘΙμθη. -- Ο΄1484. πάχνᾳ, 
αὰθΒ ΒΙαῦ ἀ65 Εγτποσαθίθῃ ρθυϊηηῦ 
ΖῚ Θἰπθ ΠῚ ὑπ ΒΔΟΠΘ. ΒΟΒΥΘΙ ΘΠ 61. 
Μα]θ, ψῖθ ἀθὺ Ιου ΟΠΟΘΡΒ. ὅ8. 
βαρὺ: δι᾿ αἵματ᾽ ἐκποϑένϑ᾽ ὑπὸ 
χϑονὸς τροφοῦ τίτας φόνος πέπηγεν 
οὐ διαρρύδαν, γνοτὰ ΒΙ] αὖθ, 85 
α1τὸ Μαύξονυ Εταθ θἱ πρ θβορ' Θ ἢν 
σουϊππηῦ οἵη ΒΤ] αὔτη 8] ἀν ἢ 6, 
ἩΪΤΩΤΔΘΥ ΖΘΥΤΙ ΠΗ ΘΗ. -- Φραοοἢ 
νΡ]. ἄρον Υ. 1481 ---1484 ἄθῃ Κυϊῦ. 
Αμμϑηρ, 



ἈΘΑΜΕΜΝΟΝ, οῦ 

“ ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐκπνέων. 
Ξ- 

“ὕ ’ 4 3 Ψ; [4 

---ῶμον μοι. κοίταν τάνδ᾽ ἀνελευῦερον. 

δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 

ἀντιστροφὴ ζ΄. 

1400 

ἐκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἀντισύστημα η΄. 

οὐδὲ γὰρ οὗτος δολίαν ἄτην 
οἴκοισιν ἔϑηκ᾽ ; 
ἀλλ᾽ -» ς«᾽ " ἐμὸν ἐκ τοῦδ᾽ ἔρνος ἀερϑέν. 
τὴν πολυκλαύτην ᾿Ιφιγενείαν. 

σἄξια δράσας. ἄξια πάσχων, 
μηδὲν ἐν “Διδου μεγαλαυχείτω, 
ξιφοδηλήτῳ 
ϑανάτῳ τίσας ἅπερ ἦρξεν. 1600 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφὴ ϑ΄. 

ἀμηχανῶ. φροντίδος στερηϑεὶς 
εὐπαλάμων μεριμνᾶν, 

1498. δολίαν ἄτην τοῖὐ Βοζαρ' ααΐ 
1491 δολίῳ μόρῳ. ΝΥ1ο Αρδηι. ἀυτοι 
Βἰη ον Ἰϑθρϑη Μουὰ ῬδΖυγαιρθη γα, 
80 δαῦ οΥΓ᾽ 80. 6106 Εἰπῥου!βεῖρο 
Ὁπμϑη]βίηαῦ νο]]ρυθοηῦ, Ἰπάθηη ΟΥ̓ 
ΤρΒΊρθηϊθ ἀπΐθυ ἄθιὴ Ὑ ουνγαπαθ, 516 
τηῖῦ ΑΘΠ11165 Ζὰ νϑυτηξ ]6η, ΠΘΟῊ 
ΑἼΠ18 Ἰοοκίθ ἀπὰ αουὺ ορίονίο, τος 
1498. ἀλλά, ἔτ τα τν. ἔονος ἀερϑέν, 
ΒΟΉ ΤΟΥ Ζζὰ ΘΥ ΕἸΣ 6; τηριϑῦ [αϑϑῦ τη 
65 815 ΘΙ ἢ ΘῊ ΘΙ ΡΟΥΡΘ ΒΟΉ ΒΘΗΘΗ 
ΘΡΤΟΒΒ, ΜΙ Ὀ61Ὶ ἨΟΙΊΘΥ 1. 18. 60. 
Τηρεῖβ γΌΙη ἈΘΒΠῚ βαρὺ ὁ δ᾽ ἀνέ- 
δραμὲν ἔρνεϊ ἴσος. - 1496. Ἰφιγε- 
νείαν 5. Ἰφιγένειαν ἀογίβομα ΕΌΥΤη. 
Ὑρ]. 864. --- 1497. ἔὔν 416 δπΐ- 
ΒΡΥΘΟΒομαρ ΤΠπαὺῦ ἃ. ΤΠ ΘΙ ΠΘΥ͂ 
ΤΟΟΒύοΥ οἴη θη ΘηὐΒΡΥΘΟΒΘη- 
ἄθῃ ΤΠΟμ ουμο]υθηᾶ. -- 1498. 
ΘΥ τηδρ᾽' 5100} ἴτ Ἠδᾶθ5 πἱομῦὺ 
Ὀγβύθη, ἀδ85 6Υ.' πηρογθομῦ 
δοία!] θη δ, ἀπᾶ πιομδὺ δυΐ 
Ἠδομθ Ροόομοη. 5 (Οφίδαϊζοία 

; δυο ἴῃ ἀοΥὺ Τπΐουχο]ῦ τι. ἢαῦ θη 

" 

᾿. ΡΞ 

Πϑομὺ αὐὐ Ἀδομθ χὰ αἀτηρσοῃ. -- 
1800. ποοβηηδρθ, Ὀθυθιΐβ ἴῃ 1497. 
οαὐβαϊΐοθθ Βορυϊηαπηρ, θηΐβρτθ- 
ΘΒοηα ἀοΥ Το: ἀδμβο μα ἘΠ μΚοὶέ, ταῖῦ 
ἃν ΚΊγῦ. ἴῃν θοῦ νουβομῦ. --- ἅπερ 
ἦρξεν, “οταϊῦ οΥ ὈΘρῶπμ, 88 
ΟΥ δαθυβὺ ποῦ; ΔΠΠΘΥΘΗ βομοί πὶ 
ῬαββθηοΥυ ἔρξεν, ΘΗ βρυΘομ6 μα ἤθη 
ἄξια δράσας, ἄξια πάσχων. 

1501. Ναομάθιη ΚΙγῦ. Δηροι γύ, 
ὙΤΔΥ Τὴ 516 Δ]Π]ΘΥαΙηρΒ οἷπθ {861]- 
Ὑγ6156 ΒρΥθομθρτηρ παύξθ, ἀθη ἀρ τη, 
Ζὰ ὑδαύΐου, Καηη Ἰῃγ Φγαῦ θυ ΟἿΟΣ 
α1656 Βουθομβέάιριηρ π]οηὐ χιιροϑύθ ΘΠ, 
Ὁ]161η 6. σϑαηρὺ ἸΠΊΤΩΘΙ ἸΏΘΗΥ Ζῖϊ 
αἀον ΕΥΚοηηη155, ἀα85 ΑΡΌΠῚ. 561 ΠΏ 6}. 
ἘᾺ]}] γουβο μα] θὲ Βᾶῦ6, ὑπαὶ οἤπθ 
ἄθν ΚΙγί. ποίϊοσθ γουνίνθ Ζι 
τηθοθθη, σψοπαθῦ οὐ θοβουρὺ β6ΊΠ 6. 
ΒΙΙΟΚ ἴῃ ἀϊδ Δυκυμηῖθ, αἀ16 ψοροη. 
(65. πθῦθη ΒΎΘνΘΙΒ πθῦθ5 ΏΠ61) 
ὈνϊησΘα ψοτάρ, --- 1602. στερηϑεὶς 
εὐπαλάμων μεριμνᾶν φροντίδος, Ὁ6- 
τααρὺ οὐ πἀθυιβόμοη Βαῦμ 65 



90 ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ὅπα τράπωμαι, πέτνοντος οἴκου. 
δέδοικα δ᾽ ὄμβρου κτύπον δομοσφαλὴ 

“τὸν αἱματηρόν᾽ ψακὰς δὲ λήγει. 
ἐπ᾿ ἄλλο πρᾶγμα ϑηγάνει βλάβης δίκη δ᾽ 

- 

1605 

πρὸς ἄλλαις ϑηγάναις μάχαιραν. 

ἀντισύστημα β΄. 

ἰὼ γὰ γὰ εἴϑε μ᾽ 
πρὶν τόνδ᾽ 

ἐδέξω 
ἐπιδεῖν ἀργυροτοίχου 

δροίτας κατέχοντα χαμεύναν. 1510 

τίς ὁ ϑάψων νιν; τίς ὁ ϑρηνήσων; 
ἢ συ τόδ᾽ ἔρξαι 

΄ ᾿ ΕῚ » Α δ - 

τλησει. χτείνασ ἄνδρα τὸν αὑτῆς 

ἀποκωκῦσαι. ψυχῇ τ᾽ ἄχαριν 
χάριν ἀντ᾽ ἔργων 1515 

μεγάλων ἀδίκως ἐπικρᾶναι; 

ἀντιστροφὴ γ΄. 

τίς δ᾽ 
ι ΄ 7 

σὺν δακρύοις ἰάπτων 

Ξ: ᾽ 
ἐπιτύμβιος αἶνος ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑείῳ ΄, 

΄ 

᾿) ΄, - Γ 

ἀληϑείᾳ φρενῶν πονήσει; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

σύστημα «ι΄. 

οὐ σὲ προσήκει τὸ μελημ᾽ ἀλέγειν 
τοῦτο᾽ πρὸς ἡμῶν 
κάππεσε. κάτϑανε, καὶ καταϑάψομεν, 

465 αοἰβύθβ. -- 1800. ψακὰς δὲ 
λήγει, 65 δτ᾽Β δα Ζὰ ὑτορἕθῃ, 
65 ρΙιοβδῦ. θη 85 πθὰθ ΘΥΌΥο- 
Θἤθη τ88 ΜΙΘαΘΥ ἀυτοι ΒΙαΐ ρ6- 
5 ππὸ πψογάθη, πα συγ ἀατο ἢ οἱπ 
Πθῖιθ5  ϑύρθῃθη, ἀῳ ἀοΥ ΒΒ ΟΠΘΥ πὰ 
Οτοβίθβ 561ὴ Κϑηπ, Μ6 4168 ΔΌΘΗ 
Β08Βοη Καββαπᾶγε νουκύπαρυ μαίζϊο. 
--- 1606. πρᾶγμα βλάβης, [πῈ}6115- 
ὑμαῦ. --- 1507. ΘΓ ποὰθ Ὑγοὗζ- 
βύθιη δῦ ἅ16 Εστποσάππρ Αρδμηθτη- 
ΠΟΠ8, δ ΟΛΟΥ ΠΙΚΟ 1ῃγ ομνγουῦ ΓᾺΓΣ 
αἴθ Βυμιοσάσηρ ον ΚΊγύ. (ἐπ᾽ ἄλλο 
πρᾶγμα βλ.) νοὐχῦ, ψ16 γΟΥΠῸΥ 8 
αρΥ Ορΐἕοσθηρ ὅ6Υ Τρῃῖρθπῖθ ππὰ 
ἃτη ΚΙπαθυτηθ}]6 ἔν α16 Εὐτπογάπηρ' 
Ἄρδτη. 8. 

1512. τόδ᾽ ἔρξαι οὐ κᾶνῦ ἀσγοι 
ἀποκωκῦσαι Ἢ ἐπικρᾶναι. --- 1518: 
ἄντ᾽ ἔργων μεγάλων, ἃ. 1. δ ἀ16 
Βγιποτγάπῃηρ. --- 1510. ἀδίκως, Κα - 
Κοπᾶ, Βδμπθηα, ψ611} α16 ῬὈδίτη 
Βορταθπῖθβ ΠΤ Ὶ ΚΙαρθη. τοϊῦ 
ἴῃτθυ (ὑθβίπηπηρ πὶ ΥΙἀΘυΒρυιιο ἢ 
βυθσπαθη; ἀδηοὺ ἴτὲ θρθπβαῦς ἄδσα 
1519. ἀληϑείᾳ φρενῶν. --- 1617. )ὰ 
αἶνος τπϊομῦ χὰ πονήσει ρῬαβδβῦ, μαῦ 
τηδ τοῦ Πολύ α16 ϑίθ]θ σὰ ϑιηθη- 
αἴτια γουβαθμῦ ἀπα «. Β. οἶκτος οα. 
οἶκτον [αν αἶνος γουυηαηθῦ: ὈΘὶ 
ον ΤΠιϑβασὺ οἶκτον 1ϑῦ πδϑατ!. ἰάπτων 
ἐγϑηϑιθνν. --- 1622. κάππεθε, κάτ- 
ϑανε, αἴ6 Αὐδβ]αββαηρ᾽ 468 Αἀρτηθηΐδ, 
1ῃ Απαρἤδῥθη βοηϑῦ πἱοῃῦ σον ῦμη-. 



ΑἈΘΑΜΕΜΝΟΝ. οί 

οὐχ ὑπὸ κλαυϑμῶν τῶν ἐξ οἴκων, 

ποτ νυν ΑΒΕ ΚΣ τὸ 1820 

ἀλλ᾽ ἸΙφιγένειά νιν ἀσπασίως, 

θυγάτηρ. ὡς χρή, 
πατέρ᾽. ἀντιάσασα πρὸς ὠκύπορον 

: πόρϑμευμ᾽ ἀχέων 
περὶ χεῖρα βαλοῦσα φιλήσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀντιστροφὴ ϑ'. 

1680 

»ἍἭ) ’ ΄ς39 3 2 5 , τ 

ὄνειδος ἥκει τόδ᾽ ἀντ᾽ ὀνείδους 

δυσμαχα δ᾽ ἐστὶ κρῖναι" 
φέρει φέροντ᾽, ἐχτίνει δ᾽ ὁ καίνων. 
ωνει δὲ μίμνοντος ἐν ϑρόνῳ 4Ζιὸ μι ὲ μιμ θις ΘΟ 5 

ἐ 

Υ 

«παϑεῖν τὸν ἔξαντα᾽ ϑέσμιον γάρ. 1580 
΄ ὟΝ . 2 “ 2 ΄ ΄ 

τίς ὧν γονὰν ἀραῖον ἐκβάλοι δόμων; 

χεχόλληται γένος πρὸς ἄτα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἀντισύστημα «ι΄. 

ἐς τόνδ᾽ 
χρησμός. ἐγὼ δ᾽ οὖν 
ἐθέλω δαίμονι τῷ Πλεισϑενιδᾶν 

ΠΟΒ, ἰϑῦ ΒΊΟΥ σὺ ὈΘΒομθυου Ὑγ1- 
Καηρ. - 1628. τῶν ἐξ οἴκων, γ Ο 
ἄθπθῃ, 416 σὰτῃ 8 186 ρομὄτθῃ, 
αἶθο ἄθῃ Κίπαρθτη, ΚΙωνθπ; 88 Υ- 
ΒΟΒΘΙηΠ0} Το]σίο ἀαταπῖ, ἀδ85. Διο ἢ 
βοηϑὺ ΝΙθΙηθμα σὺ αθη ΒΌγρ ΘΙ 
8 τὼ ΤΙ ΘΙΟΒμΘηΘρϑηρσηῖθδο ΤῊ 61] π6}- 
ΤῈ 80116. 

1681. ψογτνυτνῖ ουμορῦ 510} 
σορθη ψονυσνυτσγῖ; σὴ Ασϑπι. 
ον ΚΙγύ, βθῖπθ Εὐτηοσάπηρ ΖΌΓΙΩ 
γούνατ τοῦ, 50 τηϑοῦῦ 616856 
Ἴθμθιη ἀϊθὸ Ορΐθσθιπρ ΤρΡΕΡΘΠΙΘΗΒ 
Ζύτη νογσναχί; ἀδῃου ᾿ἰϑῦ 65. ΒΟ ΘΥ 

ο΄ σὰ οηἰβομοίαοη. -- 1588. 516 (ΚΙγ.) 
ταῦ ἔοτύ, ὑδαύοῦ θα ἀοὺ ὑδα- 
ὑρὺ; ο8. Ὀϑβδίύδον Μοόγαοτν(Αρδπι.). 
- 1686. γονὰ ἀραῖος, ἀδον ΕἸ Ό ἢ - 
ΒΦ τη 6 π, 416 ΒΤῸ ἢ σοῦ. θ νυ μου, 
ἄογ βόμοι ἴῃ ον δίσορμο δυΐϊρομοτνὺ 

ἌΞΒοΗη. ἀσλμ. 2. Ααῇ. 

ἐ. 

ἐνέβη σὺν ἀληϑεία 

1540 

μεθ, ον ΚΙγὺ. γουνσίθ σὰ τηᾶ- 
ΟΒ6η, ουκοηπῦ ΒΙΘΥ ΠΟΘῊ ὈΘβυχωχηΐθυ 
ἴῃ Αρσϑχη.᾿5 Τοῦθ ἀδϑρουθομίο ϑύχαϊσο- 
τοῦδ, Πτ1 ΒΡΥΙΟΗ ΘΓ 88, (8.88 ΔΊΟἢ 
ΚΙγῦ. 416 Ξὐταΐο τοθη σσουὰθ (1584) 
ὑπὦ ἀδθ8 65 πιομῦὺ ρθη σθη 
ψοτὰθ θη ΕἸἼ.ΟΒ ὃἃκ8 461) 
Ηδαβθ ζὰ Ὀδππθπ, ἀθηῃ 488 
ΟΘΒομ] θοῦ 561 ΘΙΠΤη 81 ἃπ 488 
Ὁ π8611 ροκούοί. 0165 ουσϑοκύ 
ἴπ ΚΙγί. ἀθπ αμβου. ἄθη ΕἸσΟἢ- 
σοὶδὺ σὰ ῬΔΠΏΘΙΙ, γᾶ 8, Ὑ16 516 τηθϊηῦ, 
101 80 ἢ σοΠπρδα ψ6γ6, υπᾶ 80 
1δῦ 416 Ἰϑ᾽ ἀθηβομα θ!ομθ Ααΐγοραηρ 
δα θοϊάθη βϑιθθη δἰ ποὺ ὈΘΥα ΒΙρύθυθη 
Θ τασαπηρ σΘΎΠΟΠΘΗ. 

1038. τόνδε, ἸδτΩ], ΑΡΔΙΠΘΙΏΠΟΠ. 
- 1639. χρησμός ,." ὍΟΣ ᾿ΑΌΒΒΡΥΌΟΝ 
Ὧρ5. Ομοῖβ ἅρου Ὧὰ8β παϑεῖν τὸν 
ἔρξαντα. -- 1840. Πλεισϑενιδᾶν, 

Ἷ 
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ν" ΞΡ φ΄ δε: 

ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

»“ ’ὔ ΄ Ἁ ’ 

ὄρχους ϑεμένη τάδε μὲν στέργειν, 
δυστλητά περ ὕνϑ'᾽. ὃ δὲ λοιπόν, ἰόντ᾽ 

2 - , , ᾿Ὶ 

ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεαν 
τρίβειν ϑανάτοις αὐϑένταισιν᾽ 
κτεάνων τὲ μέρος 1548 

βαιὸν ἐχούσῃ πᾶν ἀπόχρη μοι 
- μανίας μελάϑρων 
ἀλληλοφόνους ἀφελούσῃ. 

ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 

ὮΩ, φέγγος εὔφρον ἡμέρας δικηφόρου. 
φαίην ἂν ἤδη νῦν βροτῶν τιμαόρους 1650 

ϑεοὺς ἄνωϑεν γῆς ἐποπτεύειν ἄγη; 
τ Ω τὸ ᾽ , 3 , ἰδὼν ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις ᾿Ερινύων 
τὸν ἄνδρα τόνδε κείμενον φίλως ἐμοί, 
χερὸς πατρῴας ἐχτίνοντα μηχανας. 
᾿Δἀτρεὺς γὰρ ἄρχων τῆσδε γῆς. τούτου πατήρ; 1995 

, , ν 5.: Τλ ς » ᾿ 

πατέρα Θυέστην τὸν ἐμόν. ὡς τορῶς φράσαι, 
- χ 

αὐτοῦ τ᾽ ἀδελφόν. ἀμφίλεκτος ὧν κράτει, 

ρου Ῥ]δύμθΘβ, ΠΙΘΥ ἃ. 1574. ογ- 
πϑτύ, δ ἀ16 Απραῦθι δρνοὶ- 
Θπομα; ρου ΠΟ πϊτηγηῦ τη 8, 
ῬΠΙΒίμ 685 οὶ ἀθὺ ϑομη ἀθβΑἰσθαβαπα 
Μαΐου ἄθ5 Ἀρδιηθίηθποῦ ὑπα Μοη6- 
Ἰαὰβ; ἄα δ᾽ 70ηρ σβϑίουθθπ, μ808 
ΟΥ ἄρα Αἰγθυβ 416 ουτηυπαβομδῦ 
ὍΡΟΥ βοίπθρ δῦμππθ ὥβρουρθθθη, 80 
858 ἀΙοβου 815 Υ αὔϑυ σοπδηπὺ οσαθ:; 
80 που Αδριϑίῃ 1855 Ὀρβιιτητηῦ 
ἄθη Αὐτθὰβ 818 ναἴθυ ἀθ5. ρδιηθση- 
ΠΟΙ. --- 1041. στέργειν, 516 Μ111] χὰ - 
ἔγιοᾶθη βϑῖῃ, ρϑασ]αὶρ οτῦτ- 
σι 16 ἀδρθησναχί, α16 δῦοῃ ΓΥ 
516 ἀπουγβ  Π0 ἢ) 1ϑῦ, ἄθηῃ Αϑϑτη.᾽ 5 
Ἑχιπογαθπηρ Ὁ, ΕΓ 516 1 ΙΠΥΘΥ 
ΨοΥθΙπάσπρ' οἴη ῬΠΙοη, ὩΌΘΥ 6] η 6 
ἰγαυγίσο ῬΒιομῦ. νρ]. 1628. --- - 1642. 
ὃ δὲ λοιπόν, 8 ἀρτῖρ δύ, Καπί- 
ὑϊρ. -- (ἐθέλω) ἰόντα τρίβειν, τιᾶχτη]. 
τὸν δαίμονα. Ὅω ἀοΥ ϑαῦχ τϑομὺ 
“ΟἘ] ἔγθίου σοί! θοῦ θη 8}, 850 
μαὺ ταδῃ ταὶϊύ ΠΠηγθομὺ δὲ ἄθτηα δα Ὀ- 
6 Κύβυυθομβθὶ ἴτὰ Τπδηϊνϑαὺζ Απ- 
ϑύοϑϑ σϑποιησηθηῃ ἀπ ἐὼν --- τρίβοι 
ΞΘΒΟΒΥΊΘΌΘΗ. 

1849. Αοριδέῃ Κοχητηῦ 8.18 ΒΘ] ΠΟΥ 
ΥοΒυηρ ἴῃ ἄοὺ ϑίδαὺ, 4180 ἀστοι 

ἄθη ϑοιξθηθιηρδηρ τϑομίβ; ἀθν δ᾽ οὶ- 
ἰοποίησαηρ ΠΠκ5 Γμστίθ δὰ8 ΟΘΥ 
Ἐτοιηᾶο. --- 1ὅ80. βροτῶν τιμαόρους, 
415 ΒΟΟΣ ἀθΥ ΜρΊΒΟΠ θη. -- 
1882. ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις, γ65]. 1464. 
ἀράχνης ἐν ὑφάσματι, πὰ 1080 ἃ. 
1888. --- πέπλος Ἐρινύων “16 881 γαγ- 
γαμον ἄτης, 1081 δώιτυον Ἅιδου. -- 
1651. ἀμφίλεκτος ὧν πράτει, ἄθῃ 
ψΘΏΥΘ αταμα, πγαγατα Αὐγθαβ 5108 
αν ΤΉγοδύθϑ τϑοῃΐθ, πα ἄθῃ ἀθριϑίῃ 
ΠΟΥ ΟΥ̓] Υ]]ΟΠ υσθῖβθ νϑυβομσοῖρύ, 
σοὺ Καβρηᾶγνα 1188 δ, πϑγΆ] ΟΠ 
ἅδη ΕἸΒΘΌγΟμ 465 ΤΉ γοβύθβ τηἱὖ ἀ68 
Αἰσθὺβ Οθιμδμ!ῖη Αἕγορθ. [0888 
Αὐτϑαβ ππα ΤἬγοβίθθ τὴ α16 Ηρτ- 
ΒΟ οὐγιύθη, πὶ ἀθ δβοπϑῦ 
ἀηροίμηνῦ, ἀπ ἄδδ8 Τγοβῦθβ ταϊῦ 
ΗΠ] θυ Αὔτορθ ἀδ5 ροϊάθηθ Πϑτημι 
5 ἄου Ηρθογάθ 65 Αὐγσθὰβ ρογαῦθῦ 
μα 06. Πθδθ5 ἀθυρθηβ ΤῊγοϑίθθ οἷηθ 
ΒΟΒαΪὰ δα 510} ροίαᾶθη μαθθ, σιοθῦ 
ἀθοΒ. Αοριϑίῃ ἀἄστοιμ προστρύπαιος 
Ζὰ ΘΥ̓ΚΘηπθι. Αι πομα νοῖ α16- 
560. Πεαυβίθ]αηρ,, 4858 ΤΉγοβῦθβ ἔγοὶ- ᾿ 
ψ11Π1ρ’ σαν ἀοΚρΘΚΘΗγὺ 861, σᾶ βομϑὺ 
οΥζβ ], Αὐγθαβ μᾶΡρ6 ἴδπ Ζζυσοκρο- ἢ 
χαΐοῃ. 



" 
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ἠνδρηλάτησεν ἐκ πόλεώς τε καὶ δόμων. 
καὶ προστρόπαιος ἑστίας μολὼν πάλιν 
τλήμων Θυέστης μοῖραν εὕρετ᾽ ἀσφαλῆ, 1560 
τὸ μὴ ϑανὼν πατρῷον αΐμάξαι πέδον 
αὐτός. ξένια δὲ τοῦδε δύσϑεος πατὴρ 
[᾿4“τρεὺς πφοϑύμως. μᾶλλον ἢ φίλως πατρὶ] 

τὠμῷ, κφεουργὸν ἥμαρ εὐϑύμως ἄγειν 
δοκῶν, παρέσχε δαῖτα παιδείων κρεῶν. 1565 
τὰ μὲν ποδήρη καὶ χερῶν ἄκρους κχτένας 
ἔϑουπτ᾽ ἄνωθεν ἀνδρακὰς καϑημένῳ 
ἄσημ᾽" 

» 2 

ὁ δ᾽ αὐτῶν αὐτίκ᾽ ἀγνοίᾳ λαβὼν 
,᾿ ν » 

ἔσϑει βορὰν ἄσωτον. ὡς ὁρᾷς. γένει. 
» ὃ 

καπειτ ἐπιγνοὺς ἔργον οὐ καταίσιον, 1570 
Ἵ 2 » 3 3 Ἁ λ Ε ἌΝ 

ὥμωξεν. ἀμπίέπτει δ᾽ ἀπὸ σφαγὴν ἐρῶν. 
τ ΄ 3 2 , ΕῚ ’ 

μόρον δ᾽ ἄφερτον Πελοπίδαις ἐπεύχεται. 
λάκτισμα δείπνου ξύνδικον τιϑεὶς ἀρᾷ 

1502. αὐτός, Τηγοβίθβ ἔᾳπᾶ 815 
προστρόπαιος ϑομυῦς Ἰηβουγοῖῦ, 815 
ΟΥ πιορὺ 56] 08ὺ ροὐδαίοῦ σατάθ, 
ἀασορθη πυσάθη βθῖπθ Κιηάου σο- 
ὑδαύοῦ ὑπὰ 1 Ζατη Να}}16 σοσρθ- 
βοὐζύ. - 1608. προϑύμως μᾶλλον 
ἢ φίλως, οἰἴτιρ, σοτη, ὩΌΘΥ ποῦ 
δὰ Τΐορ6 Ζύτπι Βίυαᾶοτ. ΠΟΘᾺ 
Βομοῖηῦ ἀοὺ 615 ἀπϑομῦ χὰ 5611. -- 
1664. κρεουργὸν ἤμαρ ΟΥ̓] Θἷπ6 
58 7 Κοβύβομο Βοζιθηπηρ αἀατο ἢ παι- 
δείων Ἀρεῶν. 

1567. ΝᾺΘΟΒ ἃἀοΥγ σου μη] ΟΠ 6 
βαρ πδαὺ Αἰγθὰβ ἄθιη Τηγθβύθβ, 
πϑΟΠ θη Θ᾽ γῸὺ0 Ἃ6ΠῚ ΒἼΘΙΒΟΠ6 σο- 
σθθθθη, Κορ ὑπαὶ Αὐτηθ βθίποὺ Κιη- 
ΟΟΥ γουρθνίθθθη: ΗΥρΡΊΗτ5. ἴα. 88. 
χυνὶ χιυνύην ὑθϑοογ θέν, Αὐγοιι8 ἐρυρογα- 
υἱέ δγαοοίνα οὐ οὐ ριεογογιὴν αὐ Υ̓ΥΊ, 
ὙΟΥΩΪῦ Ζὺ γΘΥΡ] ΘΙ ΟΠ Θη ᾿ἰϑῦ 416 Ευζὰμ- 
Ἰὰηρ᾽ Ὀ61 Ηοτοαοῦ. 1. 119. τοῖσι μὲν 
ἄλλοισι καὶ αὐτῷ ᾿ἀστυαγεὶ παρετιϑ'έ- 
ατοτράπεξαι ἐπίπλεαι ηλείων κρεῶν, 
“Ἁρπάγῳ δὲ τοῦ παιδὸς τοῦ ἑωυτοῦ 
πλὴν κεφαλῆςτεκαὶ ἀ ἄκρων χει- 
ρῶν τε καὶ ποδῶν τἄλλα πάντα" 
ταῦτα δὲ χωρὶς ἔκειτο κανέῳ κατακε- 
καλυμμένα. Ηϊηρσοσθα πδοΐ ΑΘβομγ- 
1.5 5:πἃ Ἠξΐπαθ ὑπα ΒΕ ἴϊθθθ. Ὡϊομὺ Ὀ6] 
ϑοῖύθ σϑβίθ!ῦ ἀπα ΤῊ γοϑὺ οααθοκύ, 
ἈΘΟΠάρθΙη ΘΓ σορθβθθη, Β6] θῦ (88 
ἘΠ ὐβούζ! 6; σγΟ}] αθονὺ μαὺ Αὐγϑαβ, 
τα 5[6 ἢ πίομέ σὰ ἐγ σὰ γϑυγ ΠΏ, 

16 Εὔββθ πα ΕἾΩΡΟΥ ΟΌΘα (ά. 1. 
δῇ αἀογὺ ΟὈθυἤθομθ ὑπ ὃἃπ α6η 
ΘΡΙῦΖθ}) ΖΘΥΤ Ὁ] τη Θ 1. 5561, α16 
(σοι Αθβοι. πιομῦ οὐ μηΐθη) Κῦρξο, 
6106 πιοῃῦ ππκοηηὕπο σὰ τα θα 
γ θη, παῦ οὐ ποὺ τοῦ γογρϑβοϑύζί. 
-- ἀνδρακὰς καϑημένῳ (ἃ θουοἴοχὺ 
ἰδὺ ἄ. καϑήμενος) γουθὶπάθὺ τηᾶαι 
τοῖῦ ἄσημα, ἄθτη (τγὶθ ὅδ5 ἴῃ 6. 
Ηοτοδηζοὶς ἀΡΙΟΝ Ὑγ81) πὶ Ὀ650Ὲ- 
ἄἀργθιη ΤΊΒΟΠΘ βιύζοημ θη ὑπ- 
Κοπ ΟΕ; ᾿πάθββθη Πορὺ Μ0Β] 
Θἷπθ βἰβυκουθ ΟοΥγαρίθ] νου. -- 1809. 
ὡς ὁρᾷς, πϑτη]. 8ῃ ἄοα Τοὰ (68 
Αρϑπη. --- 1671. ἀπερῶν, 5016] “116 
ἀπεμῶν, νοι ἀΐθβθιι Αὐβϑρθίθη μαὺ 
ΠΆΘΒ ἀθγ' ὅαρθ ἴῃ Μγζοπαθ Ῥθμ8 0 - 
Ὀαγίου. Οὐὐ ἄθῃ Ναιηθη Ἔμεια ο1- 
Βαϊΐθη. --- 172. Πελοπίδαις, 8180 
ΔΌΘΗ ἄρθτη Αθριϑίῃ, δ. θη δ γη8}8 
ΤΉ γοϑίθο ἔγθΠ0ἢ} ποῦ ἄθηκθη 
Κοπηΐθ, ἄδ οὺ' πΠΟΟΒ πϊομῦ σΘΌΟΥΘ 
γα; ποῦ ομπθ ΑὈϑιομῦ Ὀοϑυϊχητηῦ 
δ ΠὸΥ Αρριβῦη α16 Βοαθαθαῃρ' 468 
ΕΊΘΟμοα πᾶμοῦ ἄπτοθῃ πᾶν τὸ 
Πλεισϑένους γένος. -- 1518. 1ῃ- 

ἄθτη ουὐ᾽ (ἄθῃ ΤΊΒΟΒ πα) ἀδ8 
ΜΔ] υτηβύϊο88 ὑπ ἀ165 Ζ2ὰ 
Βθίηθιῃ ἀπο] τπϑομῦθ ἀπ γ ἢ 
θη ΕἼ. ΟΏ, ἀδ858 50 (ἃ. 1. ψ}ὶ6 ΟΥ̓ 
θη ΤΊΒΟΗ ατηρϑδύοββθῃ μαΐίθ) τ. 5. γγ. 
ΠΟΟἢ ᾿ἰϑὺ ἀ1686 ϑϑαγὺ ἀοΥ νοχαουθὺ 
ἀρου]]οίουίθη [6110 ὑμβίομου. -“-- 

τὰ 



το ΔΕΒΟΗΥΙΙ 

οὕτως ὀλέσϑαι πᾶν τὸ Πλεισϑένους γένος. 
ἐκ τῶνδέ σοι πεσόντα τόνδ᾽ 

χἀγὼ δίκαιος τοῦδε τοῦ φόνου ῥαφεύς᾽ 
τρίτον γὰρ ὄντα μ᾽ ἔτι δυσαϑλίῳ πατρὶ 
συνεξελαύνει τυτϑὸν ὄντ᾽ 

τραφέντα δ᾽ αὖϑις ἡ δίκη κατήγαγεν, 
καὶ τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην ϑυραῖος ὦν, 
πᾶσαν συνάψας μηχανὴν δυσβουλίας. 

οὕτω καλὸν δὴ καὶ τὸ κατϑανεῖν ἐμοί, 
ἰδόντα τοῦτον τῆς δίκης ἐν ἕρκεσιν. 

Αἰγισϑ᾽. ὑβροίξειν ἐν κακοῖσιν οὐ σέβω. 
ἜΚ απ ἀΘΘΘΕΘΝ ᾿ 
σὺ δ΄ ἀνδρα τὸνδὲ φῇς ἕκὼν κατακτανεῖν, 
μόνος δ᾽ 

,», 3 ᾽ , ᾽ ΄ ᾿Ὶ Ἁ 4 

οὔ φημ᾽ ἀλύξειν ἐν δίκῃ τὸ σὸν κάρα 

δημορριφεῖς, σάφ᾽ 

σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρα προσήμενος 

ἰδεῖν πάρα. 1576 

ἐν σπαργάνοις" 

1580 

ΧΟΡΟΣ. 

1580 

ἔποικτον τόνδε βουλεῦσαν φόνον᾽ 

ἴσϑι, λευσίμους ἀρᾶς. 

ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 

1590 κώπῃ; κρατούντων τῶν ἐπὶ ξυγῷ δορός᾽ 
γνώσει γέρων ὧν ὡς διδάσκεσϑαι βαρύ, 
τῷ τηλικούτῳ σωφρονεῖν εἰρημένον. 

1515. σοι---ἰδεῖν πτῖΘ 1509 ὡς ὁρᾶς. 
- 1517. ΑἸθο Ὡδὸ ἄθπη ΚΙπαου- 
τῆ8}}16 δῦ Τηγθαῦ πϑρϑῦ βϑίπθχ αἀτύ- 
θη πὰ 1πρσθίθη ϑόομηθ Αθριϑία 
γῸΠ ΑΡΘΙΠΘΙΠΠΟΙ γϑυἐΊ 6 ποσάθῃ. 
--ἕ 1680. ϑυραῖος, ΟἾπθ ἴτὴ Ἠδαβθ 
(465. ἄρϑῃμ.), ἃ. 1. οὔ πθ ὈΘῚ ΘΙ ΠΟΥ 
Ἑχτηογαάσηρ Ζαρορθη Ζὰ 586ῖη. ἅτ 
1549. --- 1688. το αἸθϑθθὴ ὙΘΥΒ 
πίτα οὕτω δΘχρ]οῖτέ, 16ἄοοι Ἰομηΐ 
5105}. ἐδόντα ἂν ἀθῃ ζχι κατϑανεῖν 
Ζὰ οαρϑησθηάθη ] 6 Κύβοοιβα ιν 
ἐμέ 8. Ζυτα Οϑάδῃκθη νρ]. 522. 

1584. ἐν κακοῖς, τη ΠΠρΡΊοΚ; 
ἅογ Ποὺ τα 5ΒΌΙΠΙσὺ 68, 85 ΑθρΊϑί, 
ἄθγ Ὀδυθιΐβ τη {ΠπρΊῸᾺοΚ 1δύ, πΟΟΝ 
οΡομάγοιθ ἀἰρουυ μι ἰδ απὰ 
Βοβιηϑῃύ. --- Ζὰ 1620. -- 1585. ᾿8 
Θηβρυιοηῦ (0. υγθσύμοιῦ (68 
ϑύχοιθθθ, ἀδ85 α16 Ῥτγοίαϑιβ 1585. 
(πα οΌθηθο 189 1) Ζὰ ΘΙ Π6}} 
βο! ϑἐβίαπαϊροη ϑαύσθ βοϑίαϊ οὐ 18. 
-- ἑκὼν παταχντανεῖν, ἀΘΟΥ ΟΠοΥ 

ὙΠ ἄθτα ΑΘρΊϑυ πῖῦ ΒΟ ΙΒΟΒΘΥ 
Βοβεϊσητηύμοῖῦ ἄθη φόνος ἑκούσιος 
γΟΥ, ΟἀΘββ0ῃ. Τῇ) 5108. ὈΘΚΑπ ΠΟ ἢ 
δα ἧι ἄλπη Βοῃυ]αρ τηϑομίθ, ΘΗ 
γτήϑῃ θη Μοτὰ δηβυτείθ, Ομ πΘ ἴδῃ 
βΒϑ|υβὺ δυβζυητθη. --- 1690, ἐπὶ 
ξυγῷ δορός, το Αθρίϑίη πα ΚΙγί. 
506 Ῥοῆπάθπ, πϑβμτοθᾶ ἀθυ ΟΠοΣ 
σὰ θη πΙθάρθυθῃ Ἠπαου]σηθοῃΐθη σ6- 
μοτῦ; ξυγόν ὙὙ16 σέλμα, «ΘΙ: 118. 
δαιμόνων σέλμα σεμνὸν ἡμένων. -- 
1592, διδάσκεσϑαι, βΒοῖπο Καοπηῦ- 
πἶβ88 ϑυνγθίδθυη ἰδ δας ἀδ5 ΑἸΐΟΣ 
πἰομῦ βοῖτγθυ (γρ]. 5617), ΔΠ]θῖη βθίπθα 
Το Ρθηϑυσαη 6], βθῖηθη ΟΠ ΥΒ Κύρου, 
560 ΟΘομη θιΐθη ἔπαθση, 5108 
ἔρθῃ Ἰθύπ θη, (4180 Βῖου διδάσκε- 
σϑαι 5ΥΠΟΊγΤ τοῦ σωφρονεῖν) 88 
ἰϑῦ βοῦπγου: ἀὰ ψιγϑῦ ΠΟΟΘΒ 88 
ατρθῖ5 ουΐδτθη, ψῖθ ΒΟ ΘΥ 
ἀδ5 1 Υ6ὴ Μιχα, (στὴ 8.1) γΘ ἢ 
οἴπθια 80 αἰύθηῃ 510} σὰ ἔρθη 
Ῥοέο] θη τὶχσα. ΤΒΘΟρΪΒ 517 

δι΄: 

ἱ 
ΠΣ 



ἈΘΑΜΈΕΜΝΟΝ. 

δεσμὸς δὲ καὶ τὸ γῆρας αἵ τε νήστιδες 
δύαι διδάσκειν ἐξοχώταται φρενῶν 
ἰατρομάντεις. οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε: 
πρὸς κέντρα μὴ λάκτιζε, 

ΧΟΡΟΣ. 

γύννις σύ. τοὺς ἥκοντας ἐκ μάχης μένων 
οἰκουρός. εὐνὴν ἀνδρὸς αἰσχύνων ἅμα 
ἀνδρὶ στρατηγῷ τόνδ᾽ 

ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 

χαὶ ταῦτα τἄπη κλαυμάτων ἀρχηγενῆ. 
Ὀρφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις " 
ὁ μὲν γὰρ ἦγε πάντ᾽ ἀπὸ φϑογγῆς χαρᾷ. 
σὺ δ᾽ 
ἄξει" 

ἐξορίνας ἠπίους ὑλάγμασιν 
κρατηϑεὶς δ᾽ ἡμερώτερος φανεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς δὴ σύ μοι τύραννος ᾿Αργείων ἔσει. 
ἐβούλευσας μόρον, 

ἔργον οὐκ ἔτλης αὐτοκτόνως. 
ὃς οὐκ, ἐπειδὴ τῷδ᾽ 
δρᾶσαι τόδ᾽ 

101 
Ψ 

169 

μὴ παίσας μογῇς. 

ἐβούλευσας μόρον ; 

1600 

1006 

ἌΤΓΙΣΘΟΣ. 
᾿Ὶ ΙῚ 

τὸ γα 
3 ἐγὼ δ᾽ 

βαρ 7διον ἐξ ἀγαϑοῦ ϑεῖναν κα- 
κὸν ἢ κ “κακοῦ ἐσθλόν. Μή με δί- 
δασκ᾽ οὔ τοι τηλίκος εἰμὶ μαϑεῖν. 
- εἰρημένον, Κν. α΄. 8. ὅθ, 9, ὅ. 
6α. 8. 589. --- 1598. ΕΒ 1βύβομ ΨΘΥ, 
ΔΌΘΥ δΌο ἢ ἔν ἀδ5 ΑἸύθυ σιθθύὺ 
ΘΒ αῦθο  γτηθιβῦθυ, θη Κου- 
Κοταπὰ ἄἀθη Η πη Ρ6Υ. Ὀοπβέν. δεσ- 
μὸς δὲ αἵτε νήστιδες δύαι (εἰσὲν) ἐξοχ. 
φρο. ἰατρομάντεις καὶ τὸ γῆρας διδά- 
σπευν. --- 1696. Βιϑύ ἀὰ Ὅ61 568 6 - 
ἄθιι ἀαἀροη ὈΠΙπα -- 1596. παΐί- 
σας, ἀτιβθοΒδοπά, Μ116 978. --- 1591. 
οἰκουρός, παι θοπ ἃ (τὶ οἷῃ 
ὙΝ 610), ϑμυθυι ἄστη. σοτη Κατηρίθ 
Κοτητηῦ; 80 γα Αθριβοῃ δθοἢ νοι 
Καθραπᾶτα 1190 σομπαπηΐ. -- 1099. 
ἀνδρὶ στρατηγῷ, ᾷδ5 Ὑουρυθομθη 
ἰθὺ ὑππ 80 ῥὙΟΒΒΟΥ, Μ61 65 σθρθῃ 
6 βἰερροκυδηθθη ΕἸ ὔγβῦθη ρϑυῖοΕ- 
ὑοῦ αν. Ζυρ]θίοι εὐθύ ἀνδρί! ἴπ Ὀ6- 
βὐϊχατηΐοα Οδρθηβαΐζθ σὰ γύννις, 

δολῶσαι πρὸς γυναικὸς ἦν σαφῶς" 

ποπτος ἐχϑρὸς ἡ παλαιγενής. 

ἄρβμα] Ὁ δῦ ψΟὨ] ἀνδρός (1599), ἀ88 
416 Κτυαΐξδ ἀἴθβθβ αθρθηβαῦζθθ 8Ὸ- 
βουνοῦ, γοταθυθύ. --- 1601. ΟΥ̓ΡΗΘαΒ 
205 ΑἸ165 δῃι, ἀδσ ΟμοΥ σιγὰ δἱπ- 
ΒθΖορβθη ΜΘγάθη; ΠῸΥ ᾿δὺ ἀθγ Ατιβ- 
ἄσαοῖκ ἴῃ ΟὙ]ΘΟΒΊΒΟΒ ΘΗ θα ον. -- 
1602. ἀπὸ φϑογγῆς, γ01 χαρᾷ 80- 
ΒδηρΊρ;, χὰ 1382. --- 1604. ἄξει --Ξ 
ἀχϑήσει. -- 1ρ0ῦΌ. ὡς δή. ἸΤΟΠΊΒΟΆ, 
αὔΔ81 γ6Υ0, 815 ΟΡ, ΤΥ. ]10Ὲ; γε, 
ΞΌΡΗΒ. 0. Ὁ. 8088: Κρ. χωρὶς τό 
τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια. Οἰδ. 
ὡς δὴ σὺ βραχέα, ταῦτα δ᾽ ἐν και- 
ρῷ λέγεις. θογ αδάδπκο νοῖ 100 
Ἰϑδμπΐ 516} δ κρατηϑείς (1604) 8. 
-- 1601. θὰ8 ψιιθαρυμοῖίθ οὐκ ἰβδὺ 
Ζὰ ὈΘΙΊΘΥΚΘΗ, ἄοομ ἢπαθὺ 688 8108 
αι γοτοϊπξαϊίθη ΒΈΘΠθη. -- 1608. 
θω5 Ὁ θΡου θῦθη γῶν Οἵ θᾶτ 
416 ὅφοδο 4685 61 0685 (ὙρΊ. 6175), 
ΜΆ ΒΥΘηα ἸΘῺ 418 αἱύον Ββιπα, 
ψογταδομῦ ουσθρθη τηπδϑύθ. “--- 
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ἐκ τῶν δὲ τοῦδε χρημάτων πειράσομαι 
ἄρχειν πολιτῶν᾽ τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 
ξεύξω βαρείαις, οὔτι μὴ σειραφόρον 
κριϑῶντα πῶλον᾽ ἀλλ᾽ ὁ δυσφιλὴς σκότῳ 
λιμὸς ξύνοικος μαλϑακόν σφ᾽ 

τί δὴ τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ ἀπὸ ψυχῆς κακῆς 
οὐκ αὐτὸς ἠνάριξες, ἀλλά νιν γυνὴ, 
χῶρας μίασμα καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων, 
ἔκτειν᾽; Ὀρέστης ἀρά που βλέπει φάος, 
ὅπως κατελθὼν δεῦρο πρευμενεῖ τύχῃ 

ΑΒΒΟΗΥΠῚΙ 

1610 

ἐπόψεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

1015 

1620 ἀμφοῖν γένηται τοῖνδε παγκρατὴς φονεύς. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἀλλ᾽. ἐπεὶ δοκεῖς τάδ᾽. ἔρδειν καὶ λέγειν γνώσει τάχα 
Ἕ 

Ζα 1020. --- 1010. ΑΘρΊϑῦ δηύνου- 
ἐοὺ δυαΐ 1600ῦ, ψΒΒΓΘΗα ΘΓ ὙΟΥΠΘΥ 
ἄθῃ 1000. { τῇτη σοιηϑομίθη Ὑου- 
ὙγαΥ συ ΟσθυΊΘβθὴ Βαύίο. --- 1012, 
Ζὰ βαρείαις τϑῦ ξεύγλαις δπ5 ζεύξω 
Ζὰ ΘΙΡΌΠΖΘΗ. οὔτι μή, ἀ6π σπιάθτ- 
Βρδ πῦρ ΘΥ6 10} ΚΌΤΖ 1ἢ8 
ΦΟΟΝ ΒΡΌΠΠΘΙ, ΚΙ ΘΒ ΘΡΒ 815 
ΘΙ 8 ΕΥ̓ ΤΠ οῖπθ (τὰ δρθηβαῦ 
Ζὰτι ΦΟΟΠ6) σι ομοπᾶθβ, ἄρθυτὔ- 
ὑμιρθ5 Βο58, βοῃάθρσιη ΕἸηβύθτυ- 
Π155 αηα ἨἩσηροΥ 'ογάθη 1ἢπ 
τηγθθ τϑοθμθῃ. -- 1618. 61 
ἀδρθηϑαῦς, (ον ἄστοι ἀλλά ρστᾶτη- 
τηϑ 50} ἀπδροανοκῦ τισα, Ὀϑβύθ εὐ 
ΖΥΓΒΟΏΘη σειρ. Ἀρευϑῶντα ἜΣ ΩΔΟΣ ταπαᾶ 
μαλϑακόν (α. ΖαΡΊ. λιμός). --- ῬΘΥ 
Οτῦ, στὸ ΕἸΠβύθυυββ ἀπ ΗΠΠΡΈΓ 
Ζ.8. ̓ πΟΒπθα, σχαβ. πϑῦβθῃ, ᾿ἰϑύ Οἷἰδὺ 
Κουῖου. - 1614. σφ᾽ ἐπόψεται, 
ΒΟΛΥΟΙ γουβῦβ Πα ]10}, ἀδΠμο. Ὑϑυγητ- 
{ποὺ τη σφε πέψεται (πέσσω, σδγΥ 
ΤΟ ΘΠ, ΜΘΙΟΣ τη} 61). -- 
1015. Ηρ ἰδὺ Κϑιμθϑυθρθ Θἷη6 
τηϊϊδϑῖσθ ὙΥ]Θαθυπο]πηρ σὸμ 1606 ἢ, 
οηὐμαϊύθη. θυσΟ βϑῖπθ Εὐπβομαϊαι- 
συὰρ (160081.) Βαϊζα Αθριβίῃ ἤθη 
Μογάδουῦ ἃ(ογ Πδιρμοιῦ Ὀοβυδσί. 
ὌΔΒΟΥ σισρ ἰῃτὰ ἀοὺ ΟἿΟΣ πΟΟἢ 
ΘἰΏσηδ! ὑπ Ζα ὩΘΟΠαΥ]ΟΚΠΙΟΠΘΥ 
γοῦ: ὟΊΘ Καπηδὺ ἀὰ δηὔϑομα]- 

ἧς 

αἱρθη, ἀ885858 ἀὰ δὰ8 Βοῖρμοῖῦ 
(ἀπὸ ψυχῆς͵ καπῆς) ἃ. 8, πὺ]ῦ Ξ-- 

1018. ἀρά πον, Οτοβύθβ Ἰθδὺ 
ΘΏΤΙΙΟΙ ἀ0 0} ΜΟὨ] οὔ. τ ΦΒΥ- 
1168, Οτοϑύθβ Ἰορθὺ ἄοοῖ “ψΟΏὨΪ. 
1)6Υ ΟΒοσ βρυϊομῦ αἴθβθ Ὑγοσίθ, οὉ- 
ὍΟῊ] 516 ἔν Ἃ(885 ΟἿΥ αἀθ5 Αβθριβϑίῃ 
Ῥοβυϊσητηῦ 51:πα, ἄοομ ποῦ χὰ α16- 
861 σουγαηαῦ, βοπάθση ἔν 510}, ἀδ- 
ΠΟΥ 1020 τοῖνδε. --- 1020. ου Π10 6 
ΠΡΌΤΘΗ ΖΘΙΡΘΗ, ὅα88 ΑΘβοῃ., Ὑ16 
βΒοηβῦ, 80 8.0} α1686 ὙΥ̓ΘΟμβοΙγθαθ 
(1584 --- 1620) 5υπητηΘ 50} σΘΡΊ]16- 
ἀργύὺ μαῦ; ἀδῆθυ μδῦ τηϑῃ τηὖ Πθομί 
ΠΆΘΗ 1ὅ84 τ 1010 ἀθη Απ518}} 16 
οἴηθ5 ἡ ϑύβθβ ψουτηυὐηθῦ, 1)8.5 ΘΟ δ, 
ἰϑὺ 4180 80: 6". 6, Αθρ. 8, ΟἈ. 8; 
Αθρ. ὅ; ΟἈ. 8, Αδθρ. 8. 0, δ᾽ - 
1021. Ηϊηΐου αἴθβοη ὕϑυβθ βίπᾶ 
γϑυτηα 10} 4 Ἄἴρουβθ δαβρθία θη, 
80 ἀδ88 5108} Υ͂, 1621--1026 ππὰ 
1030---1044 ροπδα θη Βρυθομθη (78 
ῶ Ἄούβθ ἀθ8 ἀθριβίῃ, 1 ὕϑῦβθ ἴῃ 
ΘΘΙΟΠ σα ὑ 16). Π6Υ Υ 6 Υ8 ΒἰηοΥν 1091 
Ῥδσϑημ ΘΒ ΒΟ ΘΙ Π]10}. τηϊῦ ὡς διχο- 
στατεὶ οἁ. οὑνγῶβ ΘΒ] οῆθια: ΝΠ, 
Ὧἀὼ ἂὰ ἀδ8 τηριπϑὺ (μϑπ]. ἀ88 
1018 --- 1020 ΑἸΒροΒΡΥΟΟΠΘ 6), 50 
Βῶρθ 0} αἀἴγ, ἀὰ πὶτδὺ Ὀδ8]1α 
ΘΥ̓ΚΘΉμΘη, ΜλΠ0ὸὺ Ταῦ α. Υροτύ 
ΟΠ Θ᾽ δ αοΥ νου 6 Β]1η4. 



ΑΘΑΜΈΜΝΟΝ. 103 

; ΑἸΓΙΞΣΘΟΣ. 

εἶα δή. φίλοι λοχῖται. τοὔργον οὐχ ἐκὰς τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

δ 4 , , “- ; , εἶα δή, ξίφος πρόκωπον πᾶς τις εὐτρεπιξέτω. 

ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἀλλὰ μὴν κἀγὼ πρόκωπος οὐκ ἀναίνομαι ϑανεῖν. 1626 

ΧΟΡΟΣ. 

δεχομένοις λέγεις ϑανεῖν σε τὴν τύχην δ᾽ αἱρούμεϑα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

μηδαμῶς, ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἄλλα δράσωμεν κακά, 
ἀλλὰ καὶ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον ϑέρος. 
πημονῆς ἅλις δ᾽ ὑπάρχει᾽ μηδὲν αἱματώμεϑα. 
στεῖχε καὶ σὺ χοἰ γέροντες πρὸς δόμους πεπρωμένους; 1680 

΄ Ἢ ἜΤΗ Σ -"  ι τϑο Ὁ ᾽ ΄ ᾿: 
τούσδε πρὶν παϑεῖν ἄκαιρον. χρὴν ταδ᾽ ὡς ἐπράξαμεν 

᾽ , ΄ , - τς ς ,΄ 2.».» 
εἰ δέ τοι μόχϑων γένοιτο τῶνδ᾽ αλις. δεχοίμεϑ' ἂν, 

- 1028. Αδριϑίῃ σψϑπαθὺ 8100} 8η 
βθίπθ ΤΙ σγθ 6, ἀ16 α16 Οπογθαΐθῃ 
γϑυμδῖθη 501. 1688 ΤΘΙ ΤΆ ΟΠΘ 
(λοχῖται) Ὀδϑύθῃῦ Δ ΌΘΥ ΠῸΣ ἃτι8 ΖυΤΘὶ 
Τιαηζθηκηθομΐθμη, σορ ἀθπθη ὈΘΡΊ61- 
ἰδὲ δὲ πᾶοῃ ἄδυ 5166. ἄου ΤΥΔΡΌΘΟΙΘ 
δυϊσοίγθίθῃη υγῶῦ; 50. Ττ155 Τ8} 510} 
0 ἢ ΚΙγίβταποδίτα, πϑ λυ] οἢ. τοῖῦ 
Ἀσβηθῆτηθ αἸΘβου ΕΙΚΚΥΚΊΘτη- ὅθ θη6, 

᾿ς ΧῸῊ Ζ6Ὶ ΠΙΘΗΘΥΠΠΘη Ὀορ]οιοὺ ἀθη- 
Κρθη. -- 1020. ΙΓ ΘΠ 6Π αθ1η 
γον, 4255 ἀὰ βου θη ψ1}]]80, 
8.15 6Θ1η σαύθϑβ. ΟΠΘ 8 ἃ. 67- 
στοιΐθη 4885 αἸ 01. 

1021. ΚΙγύ., 6] 06 Ὀ18 76 χῦ ἀ6}} 
Βύγοιθθ συὺσ. Αθριϑῦῃ ἀπα ἄθχτη ΟΠΟΥ 
Ὁ Πα ἤτη]ο5. οισοσομηῦ παῦ, ὑντ 
7θὑχὺῦ βομιπομίθμα χτν. 416 Ῥασχίθιθῃ. 
Ῥᾶζα ᾿ἰϑῦ 516 σϑοισυιοῦ, ἀϑ 5186 Β6:0 Υ. 
1538---1548 [αϑῦ δυϊσομοτχί μιαΐ 56 1080 
Ῥασίδι Ζὰ βθίῃ. --- 1028. καὶ τάδε 
πολλά ἐστιν, ἐξαμῆσαι δύστηνον 
ϑέρος, ΒΟΒΟΙ ἀἴθ8 80 γ16], Θ1Π 6 
ἰγαυσιρσο Βσχπᾶαῦθθ ἀδύϑὰβ Ζὰ 
παρ οπ, ἃ. ἢ. 416 Εὐγτηογάσῃηρ Αρδ- 
ΤΠΘΙΠΠΟΩΒ Ὀυϊηρσὺ οἷπθ ΠΙΠΥΘΙΟΠ πα 
ἐγδυτῖρο ὕσπαύΐθ. 9θαοοῖ ᾿ϑὺ α16 5.616 

ΟἿ] νογαουρύ. --- 1629. Π16 Βείο- 
πῦηρ ἀπ ἩθΙγουβοΡαηρ νου ὑπάρ- 
χει παισα ππἰουϑυχυ ἀαγο α16 Κ6]- 
ἰππρ, 465 δέ, πάρι ἀδαθτο πημο- 
ψῆς ἅλις 818 οἴη ΒΕρΡΥΙ συϑϑιηπθη- 

ἐ. 

σοίαθθυισα : σθ παρ ἃ 65 5] ὁΚ8 
150 ΒοΒῃοῖ ἀδ; (ἀΦ 8 61) Κοῖη ΒΙ αὖ - 
γουρΊθ5 565. [)885 Αϑυπαάρίομ, Ὑ160 
μϑπῆρ θ61 πο μαν ΠΟ ΚΠ ΠΟΠ6η ΕΟ] ρθυαη- 
8θῃ. -- 1080. πρὸς δόμους πεπρω- 
μένους, ἀδ5 Εριπούομ ττῦ Ῥθβου- 
ἀουοΥ Ηὐὔοκϑιομῦ αΐ Αθριβῦμ, ἄθτα 
7οὐχύ ἀδ5 Ηδὰβ ἀον Αἰτιάθη σὰ 1 61] 
νιγα. 16 ΚΙγῦ. 1ῃγ6 σᾶηζσθ βαρ 
16 ἀρ] ἂἃπ Αθριβίῃ σἱοῃθοῦ ἀπα 
α16 ασθῖβθ ἀϑ ΠΟΥ 1τὴ ΤΟ] ΘΠ 6. Ὑ ΘΥ56 
τη ἄθη οι ϑύγα ἸΥΡΥΟΠΟΙΏΘΗ 
τούσδε ὈΘΖΘΙΟμποῦ, 50 ποηηῦ 5816 
Ἰούχίθσθ δι} ΠΙΘῚ (χοΐ γέροντες) 
παν ΡοηΠθπῆρ,, [αϑῦ ρυθη ΒΗ. --- 
1081. τούσδε, ἄθηπ 8.55 ἄθχη ΑθρΊβϑῦῃ 
οἷα Τα ὈΘῚ θη Καιηρῖθ σψιᾶθΥ- 
Τὰ σθη Κῦπηϊθ, πἰσησηῦ ΚΙγύ. πιομΐ 
8; ὙΡΊ. 1027 ᾿μηδ. ἄλλα δράσωμεν 
κακά, 1629. μ. αἱματώμεϑα. --- 1082. 
Ῥ165 (α16 Εγυηοσάπηρ Αρῶχη.᾽5) νΥ δ Υ 
πούμ ψοπαϊρ; ΘΏΠ ΘΒΦΡΘΥ ἀ16 
αδύύου ἀδιιῦ ροπὰαρ ἀθγ Π61- 
ἄθῃ 5615 8586}, 80 ΜΟ]]Θὴ 
Ὑ1Υ ἄῶ8 ἀΟΟἢ ΦΗΠΘΏΤΩΘΙΗ, ΜΠ, 
416 τψῖν θυ  βΒομ νου ρούτοῖ-ς 
ἔθη βἰπᾶ. ἀπβίδεδιρ ἰδῦ ᾿πάθββθῃ, 
ἅλθθ ἅλις ἴπ ἃπάρσθιη ϑἴππθ 818 
1029 σα τοῦ 1ϑῦ πη ΘΌΘΏ80 τῶνδε 
μόχϑων ἴῃ γι θη ΘῚΠΠ6. 818 γΟΥ- 
ΒοΥ τάδε; ἄδμου μοῦ δὴ διάλυσις 
βύαϊῦ τῶνδ᾽ “ἅλις νογταπίμοῦ. --- τοι 
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υὠδ 
ἈΒΒΟΗΥΤΙ 

δαίμονος χολῇ βαρείᾳ δυστυχῶς πεπληγμένοι. 
ὧδ᾽ ἔχει λόγος γυναικός. εἴ τις ἀξιοῖ μαϑεῖν" 
σώφρονος γνώμης δ᾽ ἁμαρτεῖν τὸν χρατοῦντα..... 1686. 

ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἀλλὰ τούσδε μοι ματαίαν γλῶσσαν ὧδ᾽ ἀπανϑίέσαι 
χἀχβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαίμονος πειρωμένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ ἂν ᾿Αργείων τόδ᾽ εἴη. φῶτα προσσαίνειν κακόν. 

ΑἸἹΓΙΣΘΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ᾽ ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔκ, ἐὰν δαίμων Ὀρέστην δεῦρ᾽ ἀπευϑύνῃ μολεῖν. 1640 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

οἶδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτουμένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

πρᾶσσε. πιαίνου μιαίνων τὴν δίκην, ἐπεὶ πάρα. 

ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἴσϑι μοι δώσων ἄποινα τῆσδε μωρίας χάριν. 

ΧΟΡΟΣ. 

κόμπασον ϑαρσῶν, ἀλέκτωρ ὥστε ϑηλείας πέλας. 

δομοτθ ζὰνῦγ ἀροάοβιβ, ᾿ἰϑὺ ΦΌΘΥ δ 
ἄρῃ Απίδηρ ἀ65. σϑῃζθη ϑαΐΖζθϑ, 8150 
ἴα α16 Ῥτούεβιβ. σϑὐγθίθῃ. -- δεχοί- 
μεϑ᾽ ἄν, ἀυῇογτάθυμα, νρ]. 1014. -- 
1684. τὶς (ἅθοτε.: τα 8.) βοηθοὶ ᾿ἰδὺ 
Αδριβίῃ. -- 1685. οὐκ εὐπρεπές οὗδτ 
οὔναβ ΘΒ ]ΠΟΗ65 ἰθὺ ἀπιβρ οί] η. 

1088. ᾿Φργείων. τγοϊῦ ἀΘυ ΟΠ ΟΥ 
Αἀβριθπηρ δτΐ αἴθ ἀδηηα]ρσοη Αὐ- 
δῖγου, τοὴῦ ἄθηθη Αΐπθη Κυγῦ ΜΟΥ 
ἀοΥ Αὐἤμπαπρ ον Οτγθβϑῦϊθ οἵη 
Βὔμαη185 σϑβομοββοα Παύθ, ἄρτι 
ἀοΥ Ὀιομίου ἔθου, Ὀθβομᾶθυβ 1η θη 
Ἐπ θηθι, ἀ(αΒ δνοτὺ τϑαρύ. -- 
1041. πιδη ἘΒΡῈΘ Βρυομνν ὈΥ Ὁ Π0} αἵ 
ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας, Αθριβῦῃ 
βαρὺ 4150: 10 Ψ 6158, (885 γοὺ- 
Ῥαππῦθ 510} χτἱῦ Ηούππηβοα 
ὨδΠΥΘ, 8180 δῖιο Ογοθὺ Ὀοβαρύθ 
Ἠοΐπυπρ μορῦ, ΔΌΘΥ 516 ῃἹομῦ τὴν 
Αὐββιοῦ αὐ ΕΓ] αηρ οἸθθῦ 815 

α16 Ἠοπαμπσοι μάθυθυ  Υθαπ θυ 
Ηϊογαῦΐ απύνογίοῦ ἀθὺ ΟΠΟΥ πὸμ- 
βου 1042: ΝΌΠ, 48 τη 5ύθ 10 Ὰ 
χταϊῦ ΤΠ αγθομύ, ἀῶ ἂὰ 65 Καπηβῦ, 
4. 1. ἄῳ ἀὰ, ψῖθ ἀὰ τηρϑϊηβὺ (1641), 
Κοίηθ ἰγαϊθ. χὰῪ ἐγομύθη Βαβὺ. --- 
πρᾶσσε, πιαίνου, ΜΙῸ Ψ|γ ΒαΡΘΘῊ: 
{ππι, οἰ θὉ ΤῊΣ 68; γο]. Ζὰ 98. 
Ῥτοτα. 959: δράτω, κρατείτω τόνδε 
τὸν βραχὺν χρόνον. -- - 1644. αἴθ 
Ηθηπθ (α16 πορθῃ Αθριϑῦῃ δύο ηαθ' 
ΚΙγύ.) ουτητθιρὺ ἴμῃ,. 510}: χὰ Βρυθὶ- 
Ζ6η; ἴῃ ἄθῃη ὙΥρΊΘΙΟη. τὺ ἄρχῃ 
Ἠδαβμαμη Πορὺ ἀοὺ γουναχέ, α885 
Αδριϑῦη Πὰν τη Ἡδιβθ Μαΐμ, ζρῖοὺ 
(λέων οἰκουρός 1190. γυνὴ οἰκουρός 
1097), ἄθηῃ ἴῃ αἸθβθη ϑίημθ ἰδ 
συ Οὐυῖθομθ σονομηῦ, θη Ὑ ΘΥΡΊΘΙΘἢ 
τοῖῦ ἄθιη Ἠδπμθ. χὰ ἔθββθιι, ὙγΘ 888} 
ὅσο ἃν Ἠδμμπ ἐνδομάχης, ἵπὶ 
Ηδαβο βὐγοιθθμα ροπᾶπη ὙΠ 



ΠΑΘΑΜΈΜΝΟΝ. 

Ἐν ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

προτιμήσῃς ματαίων τῶνδ᾽ ὑλαγμάτων᾽ ἐγὼ 1646. 
[ᾳ 

τὺ σὺ ϑήσομεν χρατοῦντε τῶνδε δωμάτων καλῶς. 

1646. σὰ ϑήσομεν δῦ δώματα ἀπτη 6 108. νουβοοῃΐθμου Τ71161]- 
τῶνδε δωμάτων σὰ οΥἸράμσθη. πΘΗΙΊΘΥ Πίθυζι χη σϑοϊσπθύβὑῦθη ᾿ἰϑῦς 
Οον μη 0 ὈΘβο ]]οϑϑὺ ἀοὺ ΠΟΥ ΠῚ ψιῖτα οὐ Ῥατίθι τ. ΚΙγὑδτηπθβύγα. 
Τταροθαϊθη, ἀοὺ 8156] ἀθηβομαῦθθ- 815. Νϑυτα ]ουῖη (γρ}. χὰ 1627) Τ6- 
ΘΥ, ἴῃ αἴθ ΗἨδπα]θηρ βο δῦ ποῦ βοη]οϑϑὺ ραϑβοπα ἀ85 ϑύθοκ, 



σΟΙΟΒΒΑΒΙΌΝ 

Ζὺυμ 

ΑΟΑΜΒΕΜΝΟΝ ὉΒῈ5 ΑΒΒΟΗΥΠΌΞ. 

Υ. 1--1ὸ. κοιμᾶσϑαι Ὀδαθαξοῦ ΒΙΘΥ 510} 1 θυ π, φρουρὰν κοι- 
μᾶσϑαι 11 656 πα 416 ὙΥ Δ6 8 Π8] 61. --- ἄγκαϑεν, Βγποορίγτί,; 85 ἀνέ- 
καϑεν --- ἄνωϑεν, 4180 ἄνωθεν στέγης ἀθοΥ ἄθιη Ὥδομθ, οὔ θπς 
δα ἄθτα 8616. -- δίκην ποι Αὐῦ, ῥηδίαγ, 80 221. 287. 414. 
108. 9562. α. ὃ. --- ὁμήγυρις ἀϊθ Ὑ ΘΥΒδτητα Ἰππρ᾽, σοθέν5, ἀϊο ἢ ἐθτ. 
Ὑγοτῦ, βόμουπ Ὀδὶ Ἠοπιοὸν Π. 20. 142. μάλα δ᾽ ὦκα διακρινϑέντας ΐ 
ὀίω ἂψ ἴμεν Οὔλυμπόνδε ϑεῶν μεϑ᾽ ὁμήγυριν ἄλλων. --- σύμβολον ἢ 
ἀ85 Ζρίθμβι, 485 ϑῖρπϑ). --- ἁλώσιμος πἰομῦ Ὁ]ο5 χοὶ οαρὶ ροίοδί, 
ΒΟΠάΘΥτ Θ0 ἢ} α16 ΕἸ π πα τη 6 Ὀο.τ 6 ἔθ. βάξις, οἴη ἀϊομίον. ῬΘΒΟΠ- 

αἀογίβ σοὸμ ἄθη ΤΥΔΡΊΚΘΥΝ ΘΘὈγθποηΐοβ Ὑγοτί, 416 Βθαθ, Κυπᾶάθ, 

Οαονὰομῦ, αἴ8οὸ ἁλώσιμος βάξις 416 Κυαπᾶθ γοπ θυ ΕἸππδΒιλθ..ς 
11---20. ἀνδρόβουλος τὰν ΒΪΘΥ γοΥ ΚΟΙΠΤ 6 Π4, γ0π τα π 11 ἢ 6 ἢ 

Ἐπύβο! ] 5561, τα πα] 1 ΟΠ Θ τη δῖππ, ψ16 ἀνδρόφρων δὶ ϑΟΡΠΟΚΙΘ5 
κατ΄ ὀρφανὸν γὰρ οἶκον ἀνδρόφρων γυνή, γ5]. 586. γύναι, κατ΄ ἄν- 
δρα σώφρον᾽ εὐφρόνως λέγεις. --- νυκτίπλαγκτος ΠΌΤ γ0Π ΑΘΒΟΠΥ 5 ξ 
σοργυϑπομί, πο ἢ ὑβομ γϑιθηα, πο τ μου γι θ 64, 4180 νυχτί- 
πλαγκτος εὐνή, ἀδ5 ΝΔΟΒΟΔΡΘΥ, πΘ]ΟΠ 65 ΟΘΥ ὉΠ ΠΘΥΒΟΉ νγϑὶ- 
ἔθπάθ ὙΥδομίου Ρ8]ὰ 1οῦ 814 ἀδ δυῖβομβ]θρῦ. ΤΙ βίθυ Κοῦ 
Ῥοθθ ΒΟ υ  ΘΥΒΙ]Π]Ο πη ὙΥΓὰ ἄθη ΤᾶΡΘΥ 65 ΥὟ δομύθυβ Ὀθισϑϊ σύ, 
τγὰ8 ἄρα ὙΥΒΟΠίου συκοιηπί. --- ἔνδροσος (δρόσος) Ὀούπδαί. --- 
ἐπισκοπεῖν ὈδΘίτ οι θη, ἀδπη ΒΟυΟ] ὈΘΒ Ομ 6 π|6 ΡΟΣ Εἰ. πτα]- ἢ 
[6π. --- μινύρομαι (μινυρός), νὶθ μινυρίξω. τνήγυιγῖο, «τὶ ΒΟ ΘΥ παν, 
ὙΓΪΠΊΤῚ 61, 16156 ΒΙΠΡΘΠ, ΥΟΥ 510} ΙΗ ΒΌΙΠΔΙΏΘΠ. --- δοκεῖν ὨΙΘΙῚ 
ῬΘΒΟΒ] 1 Θ556}, σϑάθη θη, Καπη δι 0 τὶ συ] 16 ἰἰθουβθύχὺ τγϑὺ- 

ἄρῃ. --- ὕπνου ἀντίμολπον ἄκος οἷπ ἄθιη ΟΠ] δῇ οπύροσθηὐδπθπη- 
465 Ἠδθιτὑ61, ᾿Ἰπβοΐουη δ. ΞΟΠ] ἀπγοῃ ΞΙηρθη σϑυβϑοβθιοηῦ, 
ὙγΘΓάΘη 5011. ἐντέμνειν ἄκος οἷπ ΗΘΙ]ταἰ 68] θΘΥθιθθπ, θἷηθ γΌΟΙ 
ΒΟΠ ποθι θη σοι ΗΘ] ρἤθησαθη (ῥιεξζοτομία) Θα ]θμηΐο ῬΏταβο. --- διαπονεῖν 
εἰαθογαγο, ταὶὺ Μᾶπο δα γ θη, ΒΙΘΥ πηρσθυγ Β]10} τη Μὰ ἢ 6 
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ἀπα οΥρϑδιη Καὶ γουνδ] θη. ΠΆΠΠΟΥ ΒΆΡ6Π ΤηΘῃγουΘ ἨθυδυβοΘ 6 1 
βίαϊῥ διαπονουμένου δεσποτουμένου ΦΘΒΟΒΤΊΘΌΘΗ. 

21--80. ὀρφναῖος (ὄρφνη ΕἸπδίοΥΠ158) ΓΙ πΒύθυ, ἀπ 61, Ιου 
πῷοΟΠ]10}. --- ἡμερήσιος ὈαΘαθαίοὺ ΒουΟ}} οἰπθπ Τρ ἀδυθυπᾶ, 
16 Ζυτη Ταρο σομῦτιο, δὰ Τῶρο βύα πάπα, ΠΙΘΥ ἡμερήσιον 
φάος ἴτὰ ἀδρθηβαΐ σὰ λαμπτὴρ νυκτός ΤΡ 65}6116. --- πιφαύσκειν 
Θἷπ Θρίβομθϑ Ὑγονί, ἴπ ἀ16 ὥΡρύϑομθ (οὺ ΤΥΔΡΌΘαΙΘ ΠῚ γὸ ΑΑΘΒΟΠΥ 5 
δα σΘΠπουηιηθη, β5ῶ56:, νου κάπαθη, σϑίρϑη. --- κατάστασις. 485 

Ααΐδίθ!]θπ, ἀπογάποπ, χύρον ἱστάναι οἴπθη ΟΠΟΥ δαΐβίθ!]θη, δυΐ- 
ἔάηγθη, χοροστασία ἀ16 ΑΥ γαπρσ σοι ΟΠπὄτθη, Βοιρθηὐδηζθηῃ. --- το- 
ρός (τείρω) ἅττ οι ἀυῖπ 6 ηα, ὈΘβοπᾶθυβ γὸὰ ον ᾿ρᾶβ Ἰϑπαὖ, γϑΥ- 
ΠΟΘΕΙ͂ ΠΟ, νουβὑθπ 1160}. --- ἐπανατέλλειν 510 ἢ ΘΥ̓ΠΘΡ 6 π, εὐνῆς 
γοῖα ΠϑροΥ; δαΐσθἢ θη (ἀνατέλλω, 7. ἀντολή), ἈΘΥ  ΟΥ̓Ρ Θ ἢ 61. --- 
δλολυγμός (ὀλολύξω) ἀδ5 Ἰᾶ αὐ Αὐ ϑοῃγθίθη ΒΟΤΟΙΙ] γῸΥ ΒΎΘααΘ, 
818 ὙΟΥ ϑοβτηθυ, γὸμ ΘΙ ΘΙ: ΠΙΘΙ πϑΠ6. Ὀοβυϊμχητηῦ ἄπτοῖ εὐφη- 
μοῦντα. 7 Ὁ61π4. --- ἐπορϑιάξειν (ὄρϑιος) ἴπ ἅ16 Ἡ ὅπ γἱομ θη, 
065. 416 ϑ'υϊταιηθ ἰϑπαῦ ΘυμοΡοπ; 1084. ποίαν Ἐρινὺν τήνδε δώ- 
μασιν κέλει ἐπορϑιάξειν τη ΒοΖιρ δῃ ἀδθ νου θυρΘμΘμ46. στάσις 
«ατολολυξάτω.- - φρυκχτός, φαϊοού. γογ. γὸπ φρύγω, φρύσσω ἀδτγθ: 
ἡφουκτός ἃοΥ ΕΘΌΘΥ ὈΥ δα, 416 ΕΔΟΚΘΙ, 485 ΒΘ ΘΙ 5158]. ΠάγοΠ 
ρρυχτωρός Θἷη 5Ο01]0Π6: ΥΥ̓Βομίου, φρυκτώριον ον ὙΥ̓Δομ ροβίθῃ 465 φρυκ- 
ρός, φρυχτωρία ἄδ5 Οδβομε 465 φρυχτωρός, φρυκτωρεῖν 5010Π8 
ΡΤ 8186 σΘΌΘη. --- πρέπειν 510} δια ΘΙ ΘΠ 6Π, ἀδηη ΘΙΒΟΠΘΙΠΘΠ, 
τσμῦ Ὁ]Ο55 νὸπ ἄθιη, νγὰβ 485 Αὐρθ, 292. πρέπουσα προσεννέπειν ϑέ- 
ἰουσα, ΒΟΠ ΘΙ ΘΟ γῸ ἄθιη, τγὰβ (85 ΟἾΤ, ΟΥ̓ θυ 01} ϑθγππητηῦ: 
11, οἶμαι βοὴν ἄμικτον ἐν πόλει πρέπειν, 1210. ὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ 
᾿κ τάφου πρέπει. ἀγγέλλων πρέπει Ἰδῦ Θἷπθ ὙΘΥΒΙΠΗ]ΠΟΠ6Ππ46 ΓΠπΒοΒγθιθτιηρ᾽ 
ἂν ἀγγέλλει; 1187. πρέπουσ᾽ ἔχοντες 516 ΘΥΒοΠΘίηθη Πα] θπά. 

91---40. φροίμιον, προοίμιον. γγοοοθηνίην ἃ θι8 Δ ΟΥ̓́ΒΡΙΘΙ, οἷ 
νὰ τηϑπη]ρ δ 6 Ὑ  ΥΠΝ] ἐπ1556. ἀθου σαρθηθβ ὙΥ οσύ; φροίμιον χορεύσο- 
αν 16} γοτὰθ 815 ΕἸΩ] οἰ ὑπ πρ' Ζὰ θη ὀλολυγμός οἴπ Τ ἄπ 20} 6 ῃ 
ὨΦΟΠ ΘΙ. --- εὖ πεσεῖν. Θἷ'πΠ6 γοὴ ΕἍ]]16η ἀ6Υ Υ ὕσ8] τὰ ΥΥ ὑυ [6]- 
ῬΙΘῚ θη ]θηπίθ Μοίδρμθυ, συ ]οηθ ἴπὶ πϑομβίθη ψ υθ6 διβοθ σὺ 
γγα, --- τρὶς ἐξ βάλλειν ἀομύσοθ πη που θη, αἷθδοὸ ἄθη Ῥϑϑίθῃ ὙΥ ΤΊ; 
ἰὰ5 ἀθϑθηίῃθ1} 1δὺ τρεῖς κύβους βάλλειν, ἰπάθτη κύβος πϊομῦ πὰρ ἀ θη 
Ν ἀνθ] βϑιυϑῦ, βοπᾶάθυη δύο ἀ16 Ααρθη ἄθββθροπ Ὀθαθαξού. τρὶς 
ξ βαλούσης τῆσδέ μοι φρυχκτωρίας Πιοϊδδὺ 4150: 48 1658 Υ Δ0Π! 8 
αἰν ροριοκὺ ἰθὺ, ἀδ5 οὐ ἀπϑομύθ Βοϑαϊοῦ σομορὺ Ππϑύ. 
216 φρυκτωρία Ῥοδύομῦ πούζυ! ὁ Π1Θ., 815 δαΐ ἄθπι ᾿ούζίοθ Ῥοβύθῃ, 
1} τὴ ὙΥ̓́ΔΟΠΘΩ ὑπαὶ ποῦ ΖιρΊΘΙοἢ. ἴῃ Αηχύπαθη ἀθν Εϑυθυ, -- 
ὑφιλής σ 6116 00, πὰν Πῖου, ακίϊν Εππιθη. 197. ποίμνης τοιαύτης δ᾽ 
τις εὐφιλὴς ϑεῶν. -- βαστάζειν 6 ΌΘπ, 5ὑύζθῃ, ΠΙΘυ, πγ16 Ο ΘΥ, 
ἰθπι Αὐτὴ Ὀουΐγ θη, ἃ ΒΙδίθπαθ πἀπὰ ατἀββοπαθ σὰ ὕμππ ρῆἤθρίθῃ. 
-- βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν, οἷπ ἀθΥ65 Θρυϊομσοτί, θῖπθη Β16Ρ6] 
ΓΟ ἄθιη Μυπᾶθ Παρ θη, γ0 ἀθπ)]θηϊρσοι σοὈγϑιοηῦ, ἅ16 οὐνγδϑ 



τη 

παριιρβρῇ 
108 ΟΙΟΘΒΑΒΙΌΜ. 

ὙΒ56Π, 65 ΔΌΘΥ δὰ Βατομῦ πιομὺ Ζὰ βαρθη ψάσθη. ΨῚ6 510} ἄδδὴ 
ΡΥ μού ρθη] αθὺ μαῦ6, δῦ ἀπθρθκαπηῦ ππᾶ ἐν (85 γογβύδη 1858 

ἸΠΒΘΥΘΥ 5.6116 σἹθι Προ ΠΤ. 

41-- -ὅ0, ἀντίδικος ἄθτ ΟΘΡΠΘΥ πὶ Προ ββγοιῦ, 806 Υ αὐοὰ 
βομϑύ. -- δίϑρονος υπᾶ δίσκηπτρος τῦγν που, δίϑρονον κράτος 109, 
γουκοτητηθπᾶ. --- ὀχυρός (ἔχω) τῖθ ἐχυρός πὰ ΤῊ ἐν ἔοβύ, Κυϑύθρ. 
-- χιλιοναύτης. νοι ὑδυβοπα ΟΠ  ἔθυπ, νὸμ ἀ6Υ Οτθομοηῆούϊε 
ἴση ΤΥΟ] ΠΟΥ Κυῖθσθ οἰσθη 10} ππτϊο τσ, ἄῳ βομδὺ ἴῃγθ ΚΓ΄ ΘΒ] {{5288] 
δα 1000 ἴῃ τὐμάθυ ϑασησηθ ΔΠΡΌΡΘΡΘη τ. ΗΙΘΥ, τ͵Ὺ ἴπ ἀ6 πὶ 
ΖΑΒ ΟΥΘυ 16 ουβίθ]ππρ' ΘΙΠΟΥ ΟΎΟΒΒΘΠ, ΠπΙΘηῦ ΘἸΠΘΙ ὈΘΘΦΙτητη 65 
28 }} ουνγθοκῦ ὑγθγᾶθῃ 5011, μα ΑΘβοῦ γα, α16. υ! ηταθύβομθ ΒΊΘ- 
ἐἰρκοῖῦ γϑυβομηηθ θη, θυ οι υγὶβ8 ΒΌΠοι ΠΟΘ ΕΌΥΤΊ6] στόλος “46- 
γείων χιλιόναυς ἃϊ6 ΒΌΥΤΩΘΙ στ. ᾽4. χιλιοναύτης πϑοῃρθ] Δ θὺ. ΝΆΟΕ- 
σϑδμτηῦ μαῦ πη Ἐπ. Τρ. Ταῦν. 141: ξὺν χώπᾳ χιλιοναύτα. -- 
αἴρειν στόλον. ἡ αἰἴξιυνηη οανιοογο, σοότὰ ΑΜ Πσθη οἰπθθ Ζιιροθθ ΖῸΣ 
566. ρ]. Ῥουβ. 796: ἀλλ᾽ εὐσταλῆ τοι λεκτὸν ἀροῦμεν στόλον. ϑΈΡΡΙ. 
ὡ: Ζεὺς ἐπίδοι προφρόνως στόλον ἡμέτερον νάτον ἀρϑέντ᾽ ἀπὸ προ- 
στομίων Νείλου. -- ἐκ ϑυμοῦ δὰ5 ἄθτη ἸΠΠΘΥ͂Π, γὺπ ΗΘΥΖΘΠ, 
γο Ηθυζοηβρταπαᾶ ἃσ5. 50. 61 ΗομηοΥ ἐκ ϑυμοῦ φιλεῖν. ὙΥΘ 
ΠΙΘΥ, ͵Ὸ ΟΟΥ ΖοΙπ ἴῃ ἀ85 ΒΡΙ6Ι Κοτηγηῦ, ἐκ ϑυμοῦ. Ὀτασομὺ δι 6Υ- 
πᾶγίβ Αθβομγ]ὰθ ἐκ φρενός γΟὰ ὈΙΟΒΒΘΙ ΘΟΠΙΏΘΥΖΘ ἴῃ δ] θἰοἸνθπι 
ΞΙΠΠηΘ: ϑθρύ. 818 ἐκ φρενὸς ὀρϑῶς λιγαίνειν, ϑορύ. 918 ἐτύμως δα- 
κρυχέων ἐκ φρενός. Κρ]. Ασαιι. 829. --- κλάξειν, 50 ΠΤ 61 ΘῈ, ἩΡΝ 
ΟἵΌ σοῖὰ ἰθκυθίβοι ἄθν Ὑῦρθὶ, υρὶ. ἤοτι. 11. 10, 428: οἵ δ᾽ ὧσ 
αἰγυπιοὶ .. . μεγάλα κλάζοντε μάχονται. ἴρδ}8. ΘΕΒΟΒΘΙ ΒΉ; 10}: 
Ἰά5561, 164. ἐπινίκια κπλάξειν. 191. μάντις ἔκλαγξε μῆχαρ; 148 
τοιάδε ἀράιηυς ἀπέκλαγξεν. --- ἐκπάτιος; (πάτος). Ὑοτὰ ὙὟ 666 Ὁ. 
Δ ΒΒΘΥΡ ΘΠ] ΘΉ, ΠΡ ΘΙ ΘΌΘΥ, ΠῚ ΠΙΘῚ ψΟΥΪοτατα πᾶ. ΑΠΘΘΥ 
γουβύθ θη 65. 8415 σοῖὴ ορθ ἃ", Θδἰπϑθπι, ὅ(ῷ ὍΠ8 Ἃ6Υ Ῥιομίοι 
1ῃ Θ'π6 ΘΙ πβθιηθ [6]ϑῖσο αθροθμα τος ᾿ 

Ὁ1---ΟΌὸ. στροφοδινεῖσθϑαι 510} ἴτι Κα 6156 ἄγθμθῃ, φουῖαοι 
γγ16 τροχοδινεῖσϑαι. Ῥγοιαοίῃ. 884. στρεφεδινεῖσθαι 5 θμΐ ῬΒδὶ Ηοπὶ 
Π. 16. 192. --- δεμνιοτήρης (δέμνιον ΤιᾶροΥ, τηρεῖν ὈΘτΔΒΥΘη, ΗΠ 6 Π, 
ποβύμἀὐθπα (ἄρον ν9]. ἅϊθ Απιπθυϊζα Πρ), πὰ ΠΙΘΥ ψοΥκοτονηθὲ 
ἀπἃ 1410. --- ὀρτάλιχος νὶα ὀρταλίς ἀ85 σππρα δἰπθ5 ΤΉΪΘΥ 
Ῥυμίίιιδ. --- οἰωνόϑροος (οἰωνός. ϑρόος) νον Νῦροὶπ οΥὐὑδηπθπᾶ, 
ὀξυβόης 611, Βοματῖ βομγοϊθπᾶ, Ὀοιάθ ὙΥ̓Ουίοσ ΠῸῚ ΠΪΘῚ τὰ 
Κοιμπηθπά. ---- ὑστερόποινος 5Ρ ἃ ὐδύτο θη ἃ, ΠῸΥ Εἴθ πᾶ ΟΠοθρα. 5178. 

ΟἹ-- τ. πολυάνωρ νἱ616 Μὅπποι, ΕὙΘΙΘΥ πῶ Θπα, ἀἸ08: 
ἐθυΊΒ6}. --- πάλαισμα 85 Εϊπρ οΥβύζοῖ, ἄον Ἐπ Κϑυρ, ἄδηῃ δὰ 
ααΐ ἄθη Καιηρῇ ἀθογίσασθη. --- γυιοβαρής σα] 1 ΘΥΡΘΒΟμΘΥ ΘΠ, 
ΠῸΪ ΠΙΘΥ γοῦκ. --- διακναίω ΖΟΥΒΟΠΔΌΘΠΗ, ΖΘΥΒΟΒ ΘΙ 6 ἢ, Ζ8 
ΒΡΤΙ  ΘΥΠ. --- προτέλεια πϑτη]. ἱερά. 485 οἴποὺ Ηδηα] απρ σουϑὰ 
δομοπᾶθ Ορίρθυ, ρον. 4ὰβ. ΟΡΙΟΥ νοῦ ἄον ἘΠ6, ἀδπη ἀρουπαα 
ΑΟΥ Απίδηρ, δῖον νοοῖ Καιμηρίο, 217. προτέλεια ναῶν νοὰ 
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Ορίοσυηρσ ΓρΡΕΙροπίθηβ, 099. ἐν βιότου προτελείοις ἴτι Βορίηπ 4885 
ΤΠ 6 0615. -- κάμαξ οἷπ Ιδπηρσοβ δύϊοκ Ηο]Ζ, δύθηρσο, ἃ πη 28}- 
Βοβοῖί, -- 

11---80, ἀτενής (τείνωυ ) ἐγιξογηένι8, Ὁ ΠΥ 10 ἢ, ἀΠΘΥΡΙΌΠ1ΘᾺ. 
- παραϑέλγειν, ἀδ5 (ΟἸΩΡΟΒ. ΠῸΙ Π1ΘῚ σου... Ὁ 685 ὅπ Ε 1 ρ᾽ 6 π, ἸΠᾶθιη 

ΖᾺΡΊΘΙΘΉ, 116 ἴῃ παραπείϑειν. ἀδ5 [{πηϑὑ!τασηθη 65 Απάθυθῃ ὈθΖθιομπϑῦ 
σῖτα. -- ἀτίτης οὐ ΚΙασῦ τπδπ ἀπροτβομύ; ἀπρθϑῃσῦ; τἱομ ρου 08] 
ὃ μὴ ἔχων ἁποτῖσαι ΖΦ απ σϑαη ἐδ Πρ πη Ζυγαι ΠΟΘΙ πιομὺ χρή- 
μασι, Βοπάθυμ σώματι, ἀπέϑϊρ ἀπτὰ Κυϊθρβαϊθπβύθ. --- ἀρωγή 
ΚΠ Τη8}} ΠΙΘΥ αὐτο Ἡθουθδσαρ ἀβρουβθύζθη, οἰσθηῦ. δῦ 95. 416 
ἩΜΠ186, αἴθ τϑη ἄυγοῃ ΤΙ] πϑμτημθ 8ἃη (6. {Ππὐθυπθησηθηρ Ἰοιβὑθῦ, 
τπα ᾿ἰδύ στρατιᾶς χὰ ογράπζθι, ἅδ᾽ τηἱύ τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς «τυ 47. στρα- 
τιῶτιν ἀρωγήν σΘ, Θθθη τσ. 830. Πϑίββθῃ (16 ΚΒ ΠΡΌ ΟβΒ6η. (168 
Α785 δὶ ϑόρβοκὶ. Αἰἴδβ 201. ναὸς ἀρωγοὶ τῆς “ἴαντος, 850. γένος 
γναΐας ἀρωγὸν τέχνας. ---- ἰσόπαις Κὶπ ἀσ] Θ᾽ ΟΠ, ΠῸΥ ΕΙΘῚ γΟΙΊς., ὙὙ16 
19. ἰσόπρεσβυς οἰποῖα ατθῖβθ ρ]θίοι. --- νέμειν ψοΥ 6 1161; 
ποϊάθπη; θοϑιύσθη; ΒΘ ΥΒΟ μ6, ΙΘηΚοη; 416 Καδῆ δὴ ὕω 9 
Ἰθπκοη Ῥοαρθαίοῦ: 416 Κυαῖῦ ἀυτομ ἀθη δύω πηὐουϑυϊζύσθη. 
-- μυελός 485 ΜΑΥκ, πῖον ἀρίν. ἀ16 Κυαῖί, νῖθ θ61 οι. Θά. 
2. 290. ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν (Ὁ παν δὶ θη ἘΡΙΚΟ1 1). --- ὑπερ- 
γήρως ἀθογα]ύ, 56}1 877. 

81-- 00, φυλλάς ον ΒΙδυῤοΥ πααΐθα, 16 ΒΘ α απο ἃ τὰ 
Βδυτηθ, θὰ, μἴον τὶ 939. ἀρουίγαρθη. -- κατακάρφειν 61π- 
ΒΟΒΥατηρίθμ, νϑυύγοοῖςπ οι 18.556}. -- ἡμερόφαντος ἃτη Τῶ59 
ΘΥΒΟΠΟΙπΘμα, ΠῸΥ ΠΙΘΥ γοῦκ. -- ἀλαίνειν σ“ῖθ ἀλᾶσθαι ἀτηπμοτ- 

ἸΤΥΘΙ. --- τί χρέος ψἴ6 τί χρῆμα γγἃβϑ σ᾽οθὺ 659 --- περίπεμπτος; 
ΠῸΥ ΠΙΘΥ ὙΟΙΚ., ὉΠ ΠΟΥ Ρ ΘΒ] οἸκύ, ἄθη Αοοαυβαύν 465 [πΠδ]5 περί- 
πεμτστα ἰτϑητι τα ἀρουβθίζθη ἀπ ἢ ϑοπ απ πρ π 80 ἢ 8116 η δ Θ1ὕθπ. 
-- ϑυοσκεῖν ΟρίθΥπ, πῸῚ ΠΙΘΥ σουῖς., ταῦ ἄθηα Ῥοἰσαπηίθη ϑυοσχόος 

θυ Ορἔθυβομβδιθυ, ΟΡ ΥΘΥΘΥ Ζαβδιηιηθηδηρθπᾶ. ΠΟΟῚ ἰοῦ αδ5 
γγοχὺ πιομὺ [οϑὺ, ἀὦ ἀοΥ Ονα. Τοαϊοοιι5 ϑυοσκνεῖς Ὀϊοίού. --- ἀστυ- 
νόμος 5ὐϑα θ] μ Κοπα, πὐθαύοθβομ θη. --- φλέγευν ἰγϑη8. απ 

ἰηΐτ., ἀο0} 80} φλέγεσθαι ἃ {{] ἀτάτα θη, ἃ {10 ἄθυπ. 

91---100. οὐρανομήκης Πἴτητα 6118 5, 5108} 15. Ζὰτῃ Ηῖτ- 
[16] ΘΥ̓μΒΘθΘ πα, 580 ἐλάτη. δένδρεα; φωνή. κλέος. -- ἀνίσχω νὶθ 
ἀνέχω ἴῃ ἅ16 ἨἩδπ6 μΒοῦθπ; ἰπἰγ. 510} ΘΥ̓ΒΘΌ6π. --- φαρμάσσειν 
Ανχπηθιτηῖθοὶ, αἰ, Δουθθουτητ61, Εν Θηα᾿δ6] ἀπ 61}, 

θΘΖΘΆΡΘΥΠ, τοϊὺ θὕνγαβ ὙΘΥΙ 566 πη, γουβϑύζΖθῃ. --- χρῖμα (χρίω) 
16 χρίσμα ὅ4106, 5410]. --- παρηγορία θ᾽ ΦαβργθοΠ, ἀ88 
ΠῚ πο απρδιαι 61: (5. Ο6] ρμῇορὺ ρ]θιομβασα πα πϑμσὺ ἀἃ8 
Εθιαθυ, νῷ]. ψοριογιίνηι. ---- πέλανος ἀον Ορἤθυ Κα μ 6, ΟΣ ἴῃ α]6 
ΕἸΔΙητηΘ σθυγου θη γα; ἀδηη ρου. ἀοὺ Τ᾽ οΙρ, ΒΥΘΙ, α19 Μῶ586, 
αἴθ Ῥοίτα Ορίθυ ἴη5 θαυ ρϑΟΥ ἵθι ΟὐδοΥ ϑθ 0. ΔΒ ΘΡΌΒΒΘΙ Ὑγυ16θ6:; 
ἴον ἀδ85 Ο961], ἄθῃπ πελάνῳ ᾿ἰδϑὺ Αρροβιθίοῃ χὰ χρίματος παρηγορίαις. 
-- μυχύϑεν ατι5 ἄθτη ΤΠ ΠΟΥ, μυχός ἀοΥ ἱπποτϑῦθ δαμ, ΥΥ ἴῃ - 

»“, 

ἃ. 



Ἂ 
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Κ6], ἴον ἅἄθ5. Ηδιβθβ, ὅ͵Ὺὸ ἀ΄16 αγμβκουιθβ ὑπαὶ α16 γοιταίμς 
ΚΑΥΠΥΠΘΤΤ 5100 Ὀθίαπάθπ. Ζτι θη ΒΟΥ ΠΘΥΟΥΡΘΠΟΌΘΠΘΙΗ μυχόϑεν νρῖ. 
ον. ὕδττι. 11. 8, 8: ἐα ϑοαγὶδ ἐγυξογίον 6 ποία Β'αἰογΉ. ---- αἰνεῖν 10 Ὁ 6, 
ΘΟ συροβύθμοη, ροσδτθη, ὈΘΜ1Π1Ρ56η. ὙΡῚ. 188, ΒΌΡΒ. 
ῬμΠοοί. 1898: ἃ δ᾽ ἤνεσας μοι... πέμπειν πρὸς οἴκους. Απάργδ 
ἀρουβθύζοῃ αἰνεῖν ταῦ τϑᾶθπ, οὔπθ ἄ1θθθ Βραθαϊιπρ Ἰθάοομ π80}- 

ὙγΘΊ56η. Ζὰ Ἀμμ ΘΗ. 

101---110. παιών ΔοΥ Αὐψὺ, 815 σδυθομθθ οορπότηθα ἀΥ ἢ 6]- 
ἔοπᾶθ ΟΘοὐὐ, ἄθυ μοιϊθπᾶθ αοὐὐ, 1218. --- καπκόφρων οτκ]ασὺ 
τηδῃ ταρὶϑὺ ἀρο] σοι ππῦ, πρδύϊροπα. ΒΙΘΒΟΡΟΥ Ὸ}] δῖον: ἴπ- 
σ᾽ ΚΊΙΟμ 65 ἀθηκοπα, ΤΠ πρ] οἸβρ᾽ Θ ἀμ Κη π6ρ 6 πᾶ. -- ἄπλη- 
στος (πίμπλημι) πὶοΙιῦ ἈαΕα α ΘΠ ΙΘΉΙ ππθουβϑ 1108. --- ϑυμοβόφος 
σοιβυν θυ  ΥΘΠα, πϑρθπᾶ, ροθύ. βόμοη Ὀ6Ὶ ΗΟΙΊΘΥ γ0 ἀοΥ ἔρις. 
τι τ τ (τππ: ΠῚ 1 118} Ππειραὶ Τυδιι5 Οτυγαβ οαἰαο65. --- κύριος, α; 
ον, ὙΟΥ Οοὗνγαβ ἴπ βϑίποι Μδομὺ μα, ΗΠ ΘΥΥ γοὸπ οὗνγαβ ᾿ϑῦ, κύριός 
εἶμι 10} Ὀϊπῃ ἴτπὰ ϑύθπαρ; ἀ8Πη σοι αδδβϑίσ, ἀδ5 ἀυτοι ΒΘΒΟΉ] 88 
ΘοΙθαπρ ουϊθπρὺ μα, ἄδμοὺ 108. ϑεῖναι κυρίως ἔχειν [65ὑ5ὑ6]- 
16η, 4855 οὑνγῶβ σθβθύζ!ομο α ϑ] θππρ Π8Ὁ6. --- ϑροεῖν ΒΟΥ 6161, 
ΒΡΥΘΟΊ ΘΠ, 5856, ὈΘ6Ὶ 46 ῬΤΑΘΊΚΘΙΙΙ Β6ῃγ πϑυῆνσ, --- ὅδιος ἃ6π 
ες Ὀοίτοίξοπα, ὅδιος οἰωνός οἷα θη ὙΥ 6ς; Ὀοἰνοβοπαθβ ΟὟΘΥ 
Ῥ61 θὰ  εσ8 ΘΥΒΟΒΊ ΘΗ ΘῺ 68 ουΖθίομθη, 80 148, ἀπ᾽ ὀρνίϑων 
ὁδίων. ΠἰοΥ ὅδιον κράτος 416 Κυαῖ 61 ἄθυ Απϑέδμσ᾽, ποιη]. 418 
15 Κυωῦ πικομαθ ψογθθάθυαύιπ, 416 818 6116 εἰ ὔοκνος 
Ἡ οἰββθπᾶθ, αἴσιον, Ὀθχθίομποὶ πῖτα. --- ἐντελής βοπβδὺ Ὀθοπαϑί, 
γοΟ]] ΚοΙΆΤη 61, Βῖου οἵ ἐντελεῖς τὶ οἵ ἐν τέλει 416 ΟὈ τσ κοϑίθθπ, 
ΜΔοΟΒΟΠ ρου, ΗΘΥΥΒΟΠΘΥ. --- ϑεόϑεν αἰυϊγίιι8. --- καταπνέω ἀπΥοΕ- 

ὙΘΉΘη, ΖΌΘΙ ΘΠ, ΘΙ ΠΗ ΔΈΟΙ ΘΠΗ. -- σύμφυτος. ον» ΖΒΒΤατα ΘῊΣ 
σΘ ΘΟ 56πη, γουνῶπᾶύ, γϑυθ απ θη. σύμφυτος αἰών ἀ16 τοῖν ταῖν 
γοβαπᾶθηθ 2610, Τὰ 61} Τὶ δ οἀϊμια τότ᾽ γε]. ϑορῃ. Ὁ. Ο. 7: χρόνος 
ξυνών. Ο. ᾿. 1082: συγγενεῖς μῆνες. --- δίϑρονος σὰ 48. 

111--120. τάγης ΕΞ διοικήτης; προστάτης; 4150 ἄδθυ ἃ πού άπ ϑῦ, 
ΑἸβάμτου, τἄγης Μῖθ τἄγός, 806. τὰἀγή. --- πράχτωρ ἄθν ΤῊ δ 6 7, 
ἄδηη ν ΟΠ ἯΥ ἄθι οἷπθ βοῃυ]άϊρθ Βυβ5θ οἰηὐγοιθύ, ΘΟ 6] θ᾽ πύγ ϑῖ- 
Ῥοθ1, δόμου; ΒΙΘΥ 'π οΥθἰπάσπηρ τοϊῦ θίποῖη Βθμη. ψ116 δέου, υϑ]. 
047. τύχη ἘΠ - ϑούριος. σὶθ ϑοῦρος. διιδύϊλυιη πα, βὑγ- 
Ἰ1508, ἀπροβϑὺϊζψτη. Πὲ5 οὶ Κυίθρϑιιι, Οθβοόμοββθα οἷο Ὁ Ό]1Ο0 8 
Βεοϊνουῦ ΠΟΥ σὸμ ἄθῃ Αἀ]θπ ὑπὶ 850 Ῥδββθηᾶθυ, ὙὙ611] 5810 ΖΓ 
ὙΥοἰβθαριηρ ὈΘΊΤΩ Κυϊορβαυβζαρ ἄϊθπθι. -- ἐξόπιν βίαδί ἐξόπισϑεν 
ΠῸΥ ΒΘ, Ὑϑ]. κατόπισϑεν, κατόπιν, μετόπισϑεν. μετόπιν. --- ἀργᾷ 
ἄντος; ἄδτ: βἰαῦν ἀργῇς 2552. δὰ ἀργήξεις. 8161 Ε|06. ταῦ ἀργής. ἦτοι 
-- ἴμταρ π8π6 οὶ, 65 βρᾺ οἷῃ ϑρυϊομνγουύ οὐδ᾽ ἔχταρ βάλλει τὰ οἷ 
ΒΘ ἔθ 11. --- δα σοΣ (πάλλω) ΞΡ ϑϑυβομβ θ] πα, ΒΡ ΘΘΥΒΟΆΙΙ 
σοπᾶ, χεὶρ δὸορ. α1θ γϑομύθ Ηϑμηᾶ, πΠῸΣ ΠΙΘΥ γΟΥΪ.; 80 βαρὺ τῇ 
εἰς δόπι τϑοιύβ, ἐπ᾿ ἀσπίδα 11π|Κ5. -- πάμπρεπτος (πρέπω) ΓΕ: 
ΘΥΒΟΒΘΙΠ θη, οἰ δ εΐπ 51 ΘΒ Ὁ ΔΥ, πὰν ΕἰΘΥ γόοτκ. --- λάγινος (λαγός 
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αἴθ Ῥόστα δύ. λαγώς) γοῖα Ἠᾶβ61, παν ΠΙΘΥ γΟΥΚ., σθυγ. λαγῷος. 
-- ἐρικύμων (κῦμα ὙΥ 6116, ἘΥπΟΙύ ἴτπα Μαΐου ]θῖ 06) πὸ Πἰθυ γον, 
ΚΘΠῚ ΒΟΥΤΟΙΪ 5ΘΠΥ ἘΣ ΟΙ Ε ΠΟΘΙ ΒΟΒ ΔΙ ΘΥ, τ 
Ῥοαθυύομ, τν16, δὰ} (16 ΠΡ. ΧΡΣ Ῥοζορθπ, θῖπθ οι δ σπομὺ γοὸῖ 
Ῥουοιῦβ ΠΟΙΟΥ͂ Εἰ π ὑπ] ΚΘ] ππρ' 5616πᾶ. -- φέρμα ΠῸΣ ΠΙΘΥ γ ΥΚ. 
γγ85 τη8πη ὑγτᾶρ., 416 Τ6Ι1 ΘΒ σα οι . ΑΪθο ἐρυκύμονα φέρματα ταῦ 
θη 61 Πιομίθυμ ἀμ Ῥ]Θομπδβϑτηιιθ [61 δ σι οὔ γ 0 ΠΟΠΘΥ͂ 
ἘπύπιοΚοΙαπρ. -- αἴλεινος. ον. ΚΙαροπαᾷ, ὃ αἴλινος ἀδτ᾽ Κ]δρ6- 
δοβθπρ. --- χεδνός τ οτὑπροδομύοῦ; νουβύϑηαϊρ; σαύ, σἀπδύϊρ. 
--- στρατόμαντις ἄοΥ ὅ6Π8᾽ ἄθ5 Ηθϑύϑβ, ΠῸΣ ΠΟΙ γον. --- λῆμα 
ἯΥ1116, Βορθῃσθη, Μαυΐίῃ. 

121---180. λαγοδαίτης (δαίς) ΗαΒΘΠΥΘΥΖΘΕΥΘΙ, ΠῸ1 ἴθι γος. 
-- τεράξω (τέρας) Ζοίομοπ ἀθαύθπ. -- χρόνῳ ταῖῦ ἀθγ Ζεῦ, Ζὰν 
Ῥοϑθισητη θη 2911. - ἀγρεῖ ψιγὰ οἰ πη Θ τη θη, ΜΙ αἱρεῖ, γοπ ἄθτη 
56] ἴθηθη ἴοη. ἀγρέω. --- κέλευϑος ἄθν Ὗ ες, δεν αἋοΥ πο] Ζαρ. -- 
χτῆνος ΜῈ κτῆμα ἀθν Βοριύζ, 485 οι ὄῦρθη. --- δημιοπληϑής 
γ͵ὃ5 ἴπ Θ'ποὺ Μϑηρθ τοι δήμια Ῥοπύθμὐ, πὺν ΠΙΘῚ γουῖς., 8150 
ἀτήνη δὴημ. 416 τϑῖομο Ηδρο 465 ὕοῖῖθβ, ἀθ5 δίδοθβ. -- 
λαπάξζειν σοργαπομῦ Αθβοῖ., πἰομιὺ ἁλαπάξειν,. 550 Πρ θη, δ68- 
166 θη, δ 501 πάθτπη. --- ἄγη (ἄγαμαι) Βα ππ θη, ΒΘ ἀπ ΘΥ ἀπ Κ; 
ΝοΙα; Ηδ85. ἄγα ϑέοθεν --- φϑόνος ϑεῶν (γρ]. ἐπίφϑονος 129). 
- χνεφάζω (κνέφας) νϑτ ἀπ Κ61Π, ἄδπη 6 ἀμαυρόω 50 τ ΒΟΠ ΘΠ, 
Βομϑαϊρθη, ΠῸΣ ΠΙΘΥ γουκ. --- στόμιον ΚΙοποι Μυπᾶ: ΟΘ6 0155 
ὍΤΩ Ζϑῦτηθ. --- στρατύω ἸΔΟΥ͂ 18.556, Ρδ88. 5108. Ἰᾶρθτπ. -- 
πτηνός σ 611 σ᾽ 611. 

151---140. αὐτότοκος ΖΡ ΊΘΙ 6 ταῦ ἀθὺ Τιοὶ θΘϑ γαομῦ, 416 
ΑἸύθ βαχωσηῦ ἴπτὸπ {Φππρθη. --- πτάξ (πτήσσω) 510} ἀποϊοπᾷ, 
Βοῆθα, Γπατομύβϑιη, ἡ πτάξ ἀ16 Η 511, ΠῸΥ ΒΙΘῚ γουκ., ρθν. πτώξ 
(πτώσσω). --- ϑύειν Βομ] οι ύθπ, ορίοτπ, ϑύεσθαι δ’ 516} οἷ π 
Ορἤοθυση 1] Ῥουθύθῃ. --- δρόσος θ᾽ Ταα, πῖον 416  ππρ6ῃ, 
850 ἕρσαν Ἠοιῃ. Οά. 9. 222. γοη ἔγΙΒΟΠ ΠΡ ΘΌΟΥ ΘΠ Τ ἢ ΤΩ ΊΘΙΊ.. ---- λεπτός 
(λέπω 56816η) ἃ ἅπι, ἔθιπ, Κιθῖπ, ΒΟ 80, στὺ. --- μαλερός 
μοί, βύατκ. --- ἀγρονόμος Ἰᾶτπ ἀ θο Ομ ποπᾷ, ΒΘ] ἀ ΘΟ ΘΥ, 
ἄρον. αὐ ἀθιη Εἶ61486 16 Ὀθπα, ν|θ ἄγριος. --- φιλόμαστος Ὀταϑῦ- 
ΠΠΘΡοπά, ϑϑαρθηα, πὰ ΠΟΥ γοτϊ. --- ὀβρίκαλα ἀϊ6 “ππρθη γοπ 
Τπίοτθη. --- αἰνεῖν, τὰ 100. --- σύμβολον (συμβάλλω) οἷπ Ζοίομθῃ, 
δ5. θη Τη8}} Θὔνγαβ ΒΟΠ]Π1θαϑύ, οἵη σου θθάθυιύίθη 65 ΖΘΊΘΠ θη. --- 
πατάμομφος ἐδ 6] πα, πὰ Ποὺ γουῖς. κατάμομῳφμα φάσματα οὐ] δ τὺ 
ΙΔ ὈΠΥΙΟΗ ρ 415 ἀπο ἀπηδύϊροβ ΖΘΙΟΠ ΘΠ, ὙἹΘΙΊΘΩΥ ᾿ἰδὺ 65. 88 
ἀἰτ (ἃ. 1. ἀογ Αὐύθῃμβ) ἰϑ ἀ θ᾽ πϑχουῦμο Ζοίομϑη. --- φάσμα Βτ- 
ΒΟΠοΙπαπρ, ΤΥ ατΩ 114, ΟΥΖΘΙ ΘΠ θη. --- ἰήνος (ἰὴ παιάν) πὶγὰ 
Ἄρο]]ο ΠΟΥ θη, 815 ἘΣ: ἴπ ἄογ Νοίμ, ΑΨ ΘΕΥΟΥ 465 [76006]5. 
- ἀνακαλέω χὰ ἨΙΠῈ6 ταΐϑη. ἨἩΙΟΥ αποορίτς ἀγκαλέω νῖθ 988 
ἀγκαλέσαιτο. 

141---150., ἀντίπνοος οπὑσοροα  Θμοπᾷ, σψιατῖρ. --- χρόνιος 
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ὭΘΟΗ, ϑμγοπα Ἰδησου Ζοιύ, ἸΔπσ Ι τσ. --- ἐχενηΐς, ἔδος, 
Ὧδ5 ΒΟΒΙ, ἀϊθ ΒοΒιῖο ποιηπθπά. -- ἄπλοια Μθηρθὶ 88 
ΒΟΒΙαμνῦ, ΗἸμ θυ π1855 ἄἀθυ ΟΜ τὸ; ἀντίπνοοι ἄπλοιαι,, 
Ὑ61 ἀδ5 ΗἸΠαΘΥμ85 αἀον Βαηχὺ Μ]αΥΙΡΘ ὙΥΙπᾶδ ὙΆΥΘΗ. --- σπεύδειν 
Ῥούσθιρ θπ, Πῖ6᾽ ἀηρθν. τὰ Μοᾶ, ἔν 510}. Ὀθύγθιθ θη. --- ἄδαι- 
τος ὁπ ΜΝ 811], πῦν ΠΙΘΥ σοῦ. --- δεισήνωρ 6 Θα Θαπ ἢ] 56 68- 
Θπα. --- παλίνορτος τ] ΚΘ τ 6πά, παλίνορσος 5 θηῦ Ηοχῃ. 1]. 8. 58. 
ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη; ΠΙΘΥ 510} τιθάου,. 
510} ἀδυϑιπδὺ θυ ΒΘ ΘΠ. --- τεχκνόποινος Κιπ ἀν δομ πὰ, ΠΥ’ ΠΙΘ 
γΟΥΚ. --- ἀποκλάξω ΘΙΏΘη ΤῸΠ γῸΠ} 510 φΘΡΘΗ, ΞΙΠΡΘΠ, Υ6]. χὰ 48. 
--- ὅδιος χὰ 106. --- ὁμόφωνος Θ΄π5 ὑἱπητηῖρ, τὰ ΕἸ ΚΙ Πρ ταἱθι 
οὗν 8. ΄ 

151---100. προσεικάξω ταϑο 6 ρ]θΊοῃ, νϑυρΊθΙ 6. -- ἐπι- 
σταϑμάομαι (στάϑμη ΒΘ. 5 ΟΠ. 610) ΌΤΙ 68.561, ΘΥΠΙ 6558Π, οΥ  ἢ- ξ 
5861, ΠῸΣ ΠΙΘΙ νοῦϊ., ἀαρθρθη 485 5ΠῺ}}. σταϑμάομαι ΘΟΕ ΘΗΝ " 
- μάτη ΤΒοΥμΟΙδ, ΠῸΣ γοὰ ΑΘΒΟΒΎ]αΒ ὃ 2 06 ]]16ῃ ἀπ Ζυγαν ἵπιὸς 
ῬΙΟΤΆ] σοὈγθπομύ. --- φροντίς ἀα5 [ΠΟ ΌΘΥ] Θσθπ, ουϑὺ ἀδηη 416 Βα 
ΒΟΥΡ6, ὅοτρθ. 9]. Ῥουβ. 141: ϑώμεϑα φροντίδα κεδνὴν καὶ βαϑύ- 
βουλον, πῶς οἴο. ον 711 0119 οὐ ἄρθης, ΞΡΡΙ. 4017: βαϑεῖα μεῖδενο.ς 
σωτηρία ..485 ἰἰοῖο ΝΘΟΒάΘηΚθα ἄθρουν ἀ16 Βούζψαμο“, 530. 8 ὈΠΒΘΥΘΥ͂ 
5.6116 ἀπὸ φροντίδος βαλεῖν, σο φροντίς 48 ΒΥ σ᾽ ΘΠ ΨΟΥ Θἰ ΠΟ ας 
Ἠδπάϊσπρ Ῥοζοιοῃποὺ ἀπᾶ θυ ΤΙ μύου ΘΌΘμΒΟΊΟἢ] ἀπὸ φρενός 5ᾶσθπ 
Κοηπίθ. Οδιδάθζι ἐ φρήν 5ιθῃύ φροντίς Ὀθὶ Εὰν. Μοᾶ. 48. νέα 
γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ. 1. ἀπο Αρϑτα. 1502. --- ἐτήτυμο 
αἸομύθυ. βἰαύὺ ἔτυμος, ΦΠΥ, π]γ ΚΊΊΟΙ. --- παμμάχος 8115] Θροπάᾶ, 
411 οὐϊρ. -- βρύω νο0]] 56ῖμ, βύτούζθῃ. 

ρξυαρςν ἡ ὐδδείι ἢ αν 

101---Τ1τ0. τριακτήρ θὲ δ: θρ᾽ θυ, ΠῸΣ ΘΙ γ ΥΚ., σῸπ τρεάξεινο 
͵ὔ . . . Ω 

τριάσσειν. 561Π16η ΟΘΟΊΘΙ πη Βαβύκθιηρι ἀγθὶπη8} ἩΙΘαΘΥ υ υ θη; ΘΥΒ 
ἅδη Ὑγ81 ΟΕΥ ἴθ δα βομθάθη, 8150 56 ρ'᾽ 61, ἀτρέαχτος ὉΠΌΘΒΙΘΟ ΩΣ 
Ἑππη. ὅ79. ἕν μὲν τόδ᾽ ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων. --- έδεα 

- ΦΣ  Ξ τ π͵ῖ Ξ-͵τ  “πασ ετε-- 

(μέλος) 5΄Θρ βσθβδηρ, ἐπινίκια κλάζειν Θ1Θ ΡΟ ΘΒ] 1 Θά 6Υ ουδμθ 
1δ55θη, Τθιηϑηᾶθη 815 ΒΙΘΡΟΥ ρυθίβθῃ. --- ὁδόω ἅθπ ΥΥ 68 
Ζοίρθαη, 1ο᾽ θη. --- μάϑος 8. ν. ἃ. μάϑησις, ὈἴοΥ πΘΡθη πάϑος σ8΄ 
βϑύψὺ, ψῖθ παϑήματα μαϑήματα. --- κυρίως χὰ 106. --- στάξω οἴη τι 
ὑσδπι 61π| ὑσορ θη; δα} πἀποὶσθμπί!. τῖθ Εατὶρ. Βμθ5. ὅ66. ἢ κενὸς 
ψόφος στάξει δι’ ὥὦτων. -- μνησιπήμων (πῆμα) ἃ65 Τι6146985 σθ- 
ἄθπκ, παν ΠΙου σου. 

111---180. σέλμα οτάθοκ, Βα άθυθδπῖ, ἐγαγδίγμηι, ἘΙΘῚ 
ἀρουν. ἀν ΤΉγομ, δα ἄθμ βἰὐσθμα 416 Οδύΐου ἀ16 ὙΥ οἱ ὃ ΣΤ ΡΊΘΥΘΠ, 
16 ἀ16 Τυπάογου απ ἀθι Ππάθυραμκ ἄδ5 βομ1ἘΕι, --- ἔμπαιος (παίω) 
οἰ πο] αροπᾶ; γουύσαπί, δου μσ θα, 80 Ηομ. Οἅ. 20. 8579. υπὰ 
21. 400. ἔμπ. τύχαι οἰπίτοοπ 9 ΤΠ} 181]6, νρ]. πρόσπαιος 587 
- χεναγγής (κενός, ἄγγος) ἃ16 α 6 δ 58θ Ἰϑουϑθπᾶ, ἩΌΠΡΟΥ ΘῈ 
ὈΣΒΘΟΠ 6 η(. --- παλίῤῥοχϑος. τὺ] ΠΟΥ γουκ., τ] Ηοπι. Θὰ. ὅ, 48ί 
απ 9, 48 παλιῤῥόϑιος (δόϑος, Ἐναιδοιοη, θυ ϑαβ0}), σοι ἀθν ὙΥΘΙ] 
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ὙΪἀΘΥΥ 50 6 πα; παλίῤῥοχϑοι τόποι αἴθ ἀθπγοι ἀ45 Ζαγ οΚΒο ΒΒ Ἰαρθη 
οΥ ΥΘΙ]θὴ πτηγαιβομύθη ΟτΥΐθ. 

181---190, Στρυμών ϑίγγιμομ, ΜΌΠΟΥ ἅϊθ Νογάπίπμαθ, ἀδῃθν 
πνοαὶ ἀπὸ Στρ. Νοτάπὶπ 6, ἀπο} Στρυμόνιαι ἄνεμοι. ---- καπκόσχολος 
ΒΘῚΠ6 Μα556 ΒΟΒΙ οὐ δηγ  μαθ Πα, ΠΙΘΙ Θ1Π6 ΒΟΒ]1πη1ὴη6 δ πι5856 

Ρογθιθοπα. --- νῆστις. τος9 800} εῶς. ἐδος. ΟἾπ 6 Ξὥρθ186, πᾶάοι- 
θυ: ΠΙΘΥ ἀρθυβ. Ππ ΠΡΟ Υ ΘΓ  ΒϑΟΠ πα; ἴθ ἤππροὺ θοϑύθ απ, 
ἄδμον 1598 νήστιδες δύαι. 85 Ε]Θ πα, ἅ16 Θὰ 8] 465 ἩΠΠΡΘΙ8, 
ΘΌΘπη8ο0 98 νῆστις νύσος. -- δύσορμος Θ'π 6 ππρπϑὑϊσθη Ηδἔθῃ, 
Απκουριοὺς σονδητοπα, Π1ον ὌΡΘΥΒ., τγ16. 61 ἀθπ Ὀθιθῃ ψουμθυ- 
Θϑμθπᾶθη ΕρΙ μ 18, δ᾽ π θη πη σ᾽ ἀπϑύϊρ θη Ηδίθη θ θυ 61 ὑ6η4. --- ἄλη 
485 1 ΘΥΙΤΥ ΘΗ; ἴπ ΒΌΪΡΘ ἀ6Υ ὙΥΠα6 ἀπα ἀ65 τιϊββισθη ΠΤ] ΘΟ ΘΠ 
πῃ ΑΥ|15 ὨΎΘῚ α1θΘ ΜΘηβΟμΘη ΠΟΥυτη; αἀδΠ6Ρ ογάθῃ α16 ὙΥ1πα 6 τηῖὐ 
ἈΒΗΠΟΠοΥ {ΓΘ θυ γαρηρ,, 7186. 6] θη γουϑαβο ΘΠ θη 8] οὐ ν18, 61 π 
Ὁ του στη ἀθν Μ ΘΠ ΒΟΠ6ῃ ροπδηπῦ, ϑμγοπα α165 ἴῃ αον Τα 
ΤῸ] (85 ἀυτοι α16 ὙΥπ46 Βανι γκίθ 1ϑ. --- πεῖσμα ἀδ5. Ζιτη Εμαθ 
465 Κ'οΠ 1:65 ἀϊθπθηᾶθ Τ δα. --- ἀφειδής πΙ οὖ 50 ΟΠ 6Ππά. --- παλιμμή- 
χης ΜΊΘΑΘΥ, ΠΟΘ ΘΙ ΠΙη8] 50 ᾿ϑῆρ. --- τρίβος ΝΥ 6 5΄, ΠΙ6᾽ ψ|0 τριβή 
γουχῦσοτγαπρ. --- χαταξαίνω τογκναύζθῃ, δας} 6106}, αἰΐογο. --- 
μῆχαρ γροϑίύ. βίαϊψὶ μῆχος ΜΙιύ{8], Η Θ1]ττὐ{6]. 

191---200. βοιϑύς 50 νοῦ Ἰαβύθπηα, ἴῃ οἱἷρ. Βθα. ἃι8 ΗουηοΓ 
Ῥοκαμππῦ γοη θυ Τ8ηζΖθ βοιϑύ, μέγα, στιβαρόν. --- πρόμος ἄἀθτ᾽ δοτ- 
θοΥϑύθ, θ61 Ἠοιηοι 8. υ. α. πρόμαχος, ἀθογη. Ν οΥβύθῃϑυ, μγύμοορϑ. 
--- χλάζω χὰ 48. --- προφέρω γοΟΥΥΙΠΡ 6 Π, ΠΘΏΠΘΗ. --- ἐπικρούω 
ἀδΥδσα ΒΟ ρθη. --- δαΐξω φοΥυῦ 6116 πη, Ζούσ θῖβ8 θα, ὑδάύθη. --- 

ἄγαλμα Ζϊογν, ϑομταπ οῖς; Β1] 5816. --- παρϑενόσφαγος Υ0 ΘΙ ΠΘΙ 
ϑοίδαύούθη Τυπρίτϑαυ. --- ῥεῖϑρον ἀ85 Ἐ]ΙΘΒ56π46, μ]υν. 416 
ἘΙαύμ θη, παρϑ. ῥι ἀδ5 βύγδιηθηθ ΒΙαὖ ἄθι σϑϑοβ᾽ δομβύθἑθη 
Φαπρσίτϑα. 

201---210. λιπόναυς 50} 1} 6 Ὑ}] 8.556}, βοπβὺ λιπόνεως. λει- 
πόνεως. --- παυσάνεμος νσὶπ 4 501116 4, ΠῸΤ Πΐθυ γουῖς. --- περεοργῶς 
ΒΘῊΥ Ποισ, ΖΟΥ ΠΡ, ΠῸῚ ὨΙΟΥ͂ γου]ς. -- λέπαδνον Θ᾽ Β]ΘΙη 61 

ΟΖῸΥ Βοοβίύισαπρ 465 ΦΟΟΠ5 81 ΗΠ 8186 ἀθν Ζαρύμιθτθ. -- τρο- 
παία (ποτα]. αὔρα) ἄογ ὙΙμα, ἀθυ 5160} σϑυσαπᾶὺ παῦ πᾶ πἰομὺ ΤΩΘ Εν 
γῸΠ ἀ6. Τιϑπηαβοῖίθ (ἀπογαία), βοπᾶθηη νὸπ ἄθν βϑθβϑὶδθ νγϑῃῦ; φρενὸς 
τροπαία 16 5΄Ππποδπ ἀγα πρ. --- τόϑεν γοὸπ ἀδ 61, νοι ἃ 8}. 

211---220, παντότολμος, ψῖθ πάντολμος. 8.1165 δρΘΠα, ΠῸΓ 
ΒΟΥ ἃ. 1202. νου. --- μεταγιγνώσκω ϑρδ 67 ΘΥθηπθη, 561 Π 6 Θ1ΠΠ 
ὅπαοτγη. -- ϑρασύνω Κάπη, ΚΘΟΙ τ Π 6. - αἰσχρόμητις 5Βο ὕπα- 
106 αὐ Βομ]ᾶσο οὐ 6116 η 4, ΠῸΣ ΠΙΘΥ σουκ. --- τάλας τυΐϑθγ, 
Θ]Θ πα, ἀπ56]1ρ. --- παρακοπή (κόπτω) ὙΥ Δ π5ἴηπ. --- τλῆναι 6Υ᾽- 
ἀυ]άρη: 510} οτανθιβύθῃ, δυἔγθομ θη, --- ϑυτήρ ἀοΥ Ορἤἔθυϑυ. 
-- γυναικόποινος ΘΙ ΥΦΟμ ΘΠ, πὰ ὨΪΘῚ σοῦκ., γρ]. 146. τεκνό-- 

ποινος. ὕϑ8. ὑστερύποινος. --- προτέλεια χὰ θὅ. -- χληδών Βιαξ, 
Κυπάο, Οἀοτμομύ, κληδι πατρ. ἀὰ5 ᾿ὐπιΐθῃ Ὑ αὐθϑυ!, ἱπᾶθπι πατρῷος 

ἌΞΒΟΗ. Ασὰμ. 2. Απῇ. 8 
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ἩΪΟΥ δἰπθῖη ΟὈ]θ Κέϊνθη Οϑμθύν θηὐβρυϊομί. --- τρέ ΠΕΝ εὐὐθριτος 
ἰρῖο. --- βραβεύς Καιηρίσγιομίθν, ΒΙομίου, Βαυβέ; ΒΙΘΥ σὸὰ ἄθπς 
Κυϊοσβίυβίθῃ τὶ 480 πρόδικος. ει 

221- 280, ἄοξος ἀθγτ Ορἔθυἀιθμθυ. --- χίμαιρα 416 Ζ1656.. 
-- πέπλος ΗΠ Ἅ]116, Ῥροκο; ἀδ5 ΟΡογυροναπα ἄθν Εγϑπθη. -- 
περιπετής πἰπ 61 [8116 58; τἰ πσβατη! 110, -- προνωπής Ροοί. τῖθο 
πρηνής Ῥγολει5, ΤΟΥ γ ἐβρθθθαρί, --- ἀέρδην (ἀείρω) ΘΥ̓ΒΟΌ6π,, 
ΤῸ ΠΙΘΥ ΜΟΥ, --- καλλίπρῳρος ταὶϊῦ Βοῃ ὕποιη δογάθυίμοι!, Απύ- 
1102. στόμα καλλίπρωρον,. ἀ6Υ Μιυπᾶ, ἀ6᾽ Ζτ δἴπθιῃ 850 βοβῦ- 
πο Απὸ]1ἰ σοπδτίθ. --- ἀραῖος ΘΥ 16 εὐ, νου] πομὺ; ἘΠ Ο μα πᾶ, 
ΓΟ υϊπσθπα. --- χαλινός ἄδατι, Ἠδπιπησϑατϊη. --- ἄναυδος, 
ΒΡΙΘΟΒ]Ο5. --- χρόκος ο)Οιι5, ΘΔ ΕΓ δπι. -- βαφή (βάπτω) ἀ45 Ἐ1π-᾿ 
ἐϑῦοπ θη, Εὔτ θ6π, κρόκου τοῖῦ 56 τ 8π. κρόκου βαφαί Κῦππξθ νος 
ΒΙαΐθ σοβαρὺ βθῖπ, ψὶ86 1086 κροκοβαφής Ὀϊα τοί; ἀα ἀ16886 Απῇ- 
ξαβδιιπρ ΠΟΥ ἄοὺ ΚἸππ πἰομὺ ζιυϊδδδύ, 50. δύ ππίου κρόχου βαφαί ἄδ5 ἱπ΄ 
ϑαβται σοί υ οὐ ΚΊοια, 488 5. 8 ΓΓσ 8τιρ ον 81 ἃ ἀοΥ πιηο τα 2 γοΥβἔθμθη.. ̓ 

981. 940, φίλοικτος ΜΙ ΠΟΙ ἃ 116 Θπα, Βιομ6πᾶ. --- γραφή, 
ΒΟΥ ; ΚΊΙαρσο: α οι 814. --- ἀνδρών ὙΠΟ τ δίποτη ον ἅον Μἅπ- 
ΠΘΤ; “ππ| ἀνδρωνῖτις. ἄδ5 ἄο᾽ ῬΎΘιθη γυναικών, γυναικωνῖτις. ----΄ 
ΕΠ ΠΕ ταὶϊῦ σαίον ΤΑ 78]. --- ἀταύρωτος 7.πρ ἔν Ὁ]10}. --- τρις 
τόσπονδος τὺ ΠΙΟΥ γουῖ., θ οὶ θυ ἀσις6ῃ βϑΡρθπᾶο. ΝΟΙ ἀου ΝΙ8}1- 
“61 σψυγαθ ἀον Ῥἔδῃ αὐθαπβεῆ ἀπΠα 61 Ζεὺς σωτήρ ϑοβρομπαᾶθί: Ἃ168. 
γγ7 Ἃ16 ατιτἰθ Ἐν ἄδμον Ζεὺς σωτὴρ τρίτος; 16 οτβϑίθ ψαστᾶθ 

ἄοτα ΟἸΥΠΙρίβομθη Ζθαβ πᾷ ἄρῃ ΟἸγιηρίβομθη Οδίξθυπ, α16. χφυϑῖίθ. 
ἄρῃ Ἡδτοθη ἀδυσθογθοην ΟΟΘΥ ν]θ]]οιομύ ἄθιη συΐοι Πέχπομ, ἄθηπι 
π86) ΤΊΒΟΠΘ παχᾶθ οἵη ΒΟ Β] πος (γεῦμα) ππρϑιηἰβο θη Ὑ͵εἶπαβ ΒΟΙ͂Ι 
ΠΟΙΏΠΊΘΠ ἀγαϑοῦ δαίμονος. τὴ οΥὐϑὺ ἀδηη τηϊῦ σουηβομίθιη Υ θῖπθ 
ἄοχι Ζεὺς σωτήρ σεοβρθπαθί. -- τέχναι γοη (6. θ᾽ ββαϑαπρδκαπδῦ 
1114... σοῦ ΟΥ̓ Υ ΘΙ ββδβ':. πε βϑ] δῦ, ἄθιη χρησμός. πῖον παπᾶ 1099,. 
Ὑ16 ἤπππ τέχνη δ} ἴῃ ἈΠ Θ θη ΤΕ ῬΙΒΎγ 116 η. ἦδ5 Καπϑῖν 
ΘΥΖΘΌ ΘΠ 55. Ὀοάθαυζοῦ. --- ἄκραντος (κραίνω) ἀπ ον 111. ᾿ 

241. 900, ἐπιρρέπω 5160} ΟΒΙΠ πθῖρ 6 8, ΖῈ 8116 γῸΠ ἀο5 
ὙΥΆσβοΠ816 ὑθογίσαρθη, ἰγᾶπ5. Ζτιν ἕο ΘΠ, σ ΘΥ ἢ ὅπ 6 ῃ. --- προστένει 
ΟΥ̓Δ ᾺΒ 560 261, ΠΠ ΠΙΘΥ ΜΟΥΚ. --- χαῖρε 65. χαιρέτω 65 ἔΘ ΠΥ ΘΒῚΠ 
βοτὺ ἀδτητύ, ἐρρέτω, ναϊοαΐ ἴτα ϑἴππθ σὸπ ρογοαί. --- τορός τὰ 236. 
σύνορϑρος ΓΘ ρϑὲ ἅ16 Μουρϑηῦ 6) ταϊὺ ἅον ΜοΥυσ μα γΠ6, σύν. 
αὐγαῖς ταὶ ἐ 6 ΜΟΥ ηβύγ 8 161, ΠῈΣ ΠΙΘῚ γΟΥΈ. --᾿  πία ἄοΥ ῬοΙὸ - 
ῬΟΠΠΘ5 σΘηδηηὺ Π80 ἢ ἄθτὴ ΚαπΙρθ ΔΡΙ5. -- μονόφρουρος 8116 πη Ὀ6-᾿ 
ἩΔΟΠΒΘΠα, ΠῸΥ ΠΟΥ γοῦκ. --- ἀρχηγός ἄον ΣΒΘΡΘΥ, ποὺ 88 
ΟΡ υ μοπρί. ᾿ 

9251-- 900, χεδνός χὰ 190. --- εὐάγγελος ἐλπίς ἰοῦ ἀἴὸ ΗἩοΥἐ 
παρ δι οἶπθ σαί Βούβομ οὔ, τῖθ εὐάγγελος δόξα Ῥοὶ Ἐλανΐ 
Μοά, 1006. δόξης ἐσφάλην εὐαγγέλου ἄογ ΟἸαιθθ6. ἃπ οἷπθ συΐθ Βού 
ΒΟ Α. ΑΠάΘΥΒ εὐάγγελος (ἕως) 204. ἔτ ομ Καπᾶθ ὈΣ ἰμηροῃά, εὖα 
γέλου πυρός 21. 469. εὐάγγελον 629. καχαγγέλῳ γλώσσῃ 619. 
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ϑυηπολέω (ϑυηπόλος ἄθτ 516} τοῖν Ορίϑυα θθεομερί, Ῥυϊθβίθυ) 
Ορΐἕεου νϑυσυι πύθῃ, ορἕθυπ. -- εὔφρων ἔτ Θπ 1, σ᾽ 611. --- εὐφρόνη 
σἸΘΙσηβαθι 416 ὙΥ ΟΠ] θῖ πη αθ, α16 Ναομί. Ζὰ ἄθπι ὉΠ8 βοηϑύ 
ὉΠΌΘΚαηπΐθη ΡΥ γουέθ τηᾶρ' 41686 ΒΘΖθιομππηρ' ΝΥ Π] ββιηρ' σ6- 
ΘΘΌ6η ΠΆΡΘη, γἹθ]] θοῦ Καπὶ ἃπ0 ἢ μήτηρ ἀδγῖπ νοῦ; ἅ16 Ναομὺ 815 
Μαυΐίου 465 Ταρθβ οἷπθ σθυ πη ]10Π 6. ουβίθι]πηρ, 50. 209. τῆς νῦν 
τεχούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης. ϑορποῖκὶ. Τυδοῃ. 98. νὺξ ἐναριζομένα 
τίκτει, κατευνάζει τε Π61η]. ἅ6η Ηδ6]108: 164 6}18}15. Καπι 8061 εὐάγγελος 

Τὴ ἄρθτη Θρυιομνγουσίθ νου, ἀω Π]6Ὶ ἀαγααῇ ἀοΥ ΝΘΟΠάτσποῖκ ΠΠ6ρὺ, ἀπ 685 
ὙΩΥ οἷ ὙΥΘΠΒΟἢ. ΠΟΥ ΘῚΠΠ ἀΘΒΒΘΙ ΘΠ Ὑγ81 8150: ἀ6Υ᾽ Δ ὈΥΘΟΠ 6 46 
Πρ ᾿Ἰηῦρϑ οἷη σι πδύμροι Βούίθ ἄθυ Νδομῦ, 5ΘΊΠ 6 Υ ἔσγθαπα- 
ΠΙΟμ6η ΜουύοΥυ, β6ῖπη. Ξ0 βᾶρϑθῃ ψῖν σαθη ΜοΥρθη. --- ἀπιστία 
ον ὕπρΊδθαθε. --- τορῶς σὰ 2344. --- ὑφέρπω ἀαΥαπίθυ ΚΥΙΘΟΙ 6Π, 
ὈΘΒΟΒ]ΘΙο 6 πη, διεδίγο, 485. ἄλγος ὑφέρπει. 

261. 210. κατηγορέω ὈΘΒ5ΟΠ Ὁ] ἀρ θη, ΔΗ] σ ΘΠ; ἀδημ, Ὑγ7]16 
τ, νυ ϑυτϑῦμ θη. --- εὐπειϑής Ἰδοὺ σὰ ἀρουυθᾶθης; θοῦ ἄρου- 
τϑάοπᾷ. --- δόξα 416 Μοίππηρ, οὐ πὶ αδρομπβαίζ Ζι Ὑ ΔΒ ποὺ, 
80 Π΄Ί6.' 485 Μϑίπθῃ, α16 ΝΥ ΔΠμησΘἀδηΚοη, 46,5 ΤΎΘΟΙ 1] 465 ΒΟΒ] θη 6. 
(οἰβέθβ; υρὶ]. 408. --- βρίζω 56} αἴθπη, ἴτῇ ἀορσθηβαύζ Ζατη ὑυϑ 6, τοὺ 
Βονγαββύβϑιη ὑπ σθη Ζιιβίδηαθ 465 (ἰθιβέθβ, ροθὺ. ΝΥ οὐῦ. -- πιαίνω [οὐὐ 
τα 6, πῖθυ ἀθρουίν. θυ σθαι θη. -- μωμάομαι 4 61, ν ΘΥβρούθη. 

211-- 280. φρυκτός χὰ 80. --- ἄγγαρος ῬΘΥΒΊΒΟΠ65. ὙΥουῦ; 50 
ΌΤΙ 6 α16 ἴῃ ῬΘΥΒΙΘη δἰ! οΠΒ 6156. δυο θβίθ] θη σϑιΐθπαάθη Βοΐθῃ 
σοπαπηΐ, γ9]. ΗἩθτγοάοί. 8. 98. ἀπ᾿ ἀγγάρου πυρός (ἀπὸ Ἰπϑίγατη.) ἀ πτ ο ἢ 
θη, 'ἴπ ἄθπη Ῥοβίθῃϊδα 465 Εἰθιιθ 8. --- λέπας (λέπω 501ι8]6}} 
Ε615, Βοῦρ. Ἑρμαῖον ὄρος 61 ϑορῃ. ῬΏ1. 1489. --- πανός. φανός 
416 Ἐ801 6]. --- αἶπος 16 Ξομγοῦο ἨδΠ6, ᾿ϑῷῶον αἶπος ἀον Βεῖρ 
Αἴποβ, γγο Ζθι5 ὈΘβΟΠ θυ γϑυθηχὺ πυγθ, δ ἃπ0}} Ζεὺς ᾿ϑῷος. 
- ὑπερτελής (τέλος) ἅθον ἀδ5 2161, ΜΙ δἃβ585 δίπϑιβ, ἀθ Υ σ᾽ Θν 8]- 
{ϊρσ. --- νωτίζω ἴτὰ πο Κα 1 556π, ΘΗ Ὁ ΓΠ1 ΘΠ θη; α16 ΒἸδηητηθ ᾿ιδϑὺ 
ἄα5 Μϑοὺῦ ἴθ Βὔοκεπ, ἃ ρουβρυϊπρὺ 68. --- πορευτός εκίϊν ψ8πη- 
ἀονπά. -- ἐχδοχή ΠΌΘΟΥ πΘ μη, ΕΟ]ρ 6, ΑΙ ὅϑαπρ, ψ16 διαδοχή. 
- πεύκη ΒΙομύΘ, ΕδΟΙΚ 6]. --- χρυσοφεγγής ταῖϊῦ σο] ἄποτῃ Τ1Ο 6, 
σοϊαϑύγθ ] θη 4. --- Μάκιστος Βετρ δαΐ Εαροθᾶ. ---- ἀφράσμων (φρά- 
ζομαι) απ θΘυ]οσῦ, ἀπ᾿ δ ο ἢ ὑβϑτη. 

81-- 200. παρίημι 'νον  ΘΥ] 5561, ποῦν Ἠρρίοχὶέ φιἐϊ ΟΥ- 
ἤεοίμηι. ---- Μεσσάπιος. ϑουνίαβ σὰ ἄρῃ. ΠἼΠ]. 9. ἐη. ΑηΠιοαορῖβ ογα, 
ἥας Βοροίϊαθ οβί, θλοη}5 δίαί οδδαρίμβ, ὦ ἄμοο οοδοωρο πορυϊηαίι. 

- ἀντιλάμπω οπρορ θη] θπομίθπ, (ἃ. ἢ. Θ]βεπά, ἐκδεξάμενοι. --- 
γραῖα, ἀπο} γέρων. 815 δα]θού. ὈΙΒυ ΘΙ ]θ αι σοπ ϑϑοπθη σατο. γέρων 
λόγος 128. --- ἐρείκη Ἡο΄46, 061 οἷπ βίγϑιιθῃ- οὔθυ ὈδυμηαΥ 65 
Θονξομβ. --- ϑωμός ἀονΥ Ηδαΐο. --- ἅπτω δ ποίξθπ; δηϑζίϊπ θη. 
-- μαυρόω, ἀμαυρόω ἅτ ηῖκ6 1] πιϑομθπ; γϑυ πὶ οη θη. --- φαιδρός 
ΚΊΑΥ, 6110] 264. --- λέπας σι 2178. --- ἐκδοχή τὰ 2177. --- πομ- 
ποῦ πυρός νπὶδ ἀγγάρου, πορευτοῦ. --- τηλέπομπος στ οἰ Β΄ ρ 58 ἃ, 
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291---800. Γοργῶπις οἷπ 566. δὶ ἰβίμυμηβ, ἔγάμπου ᾿Εσχατιῶτις 
ϑοπθηπῦ. --- σκήπτω Βυϊῦοπ, 510} βύυϊλύχοπ; ΒΟ] θα θυπ; Ομ 
ϑὐάτσσοπ (πίν.). -- Δἰγίπλαγκτος Βεγρ ἴθ Μορατγᾶ. --- χατίζειν θὈ6- 
σΘ ΠΥ Θη, ὙΘΥ 5561. --- ἀναδαίω δηχάπαθη, ἀδ5 Οὐμαρ. πὺν ΕΪΘΥ 
γοῦκ. - ἄφϑονος πο14]105, ΤΘΙΘΒΙΙΟΝ. --- μένος ἅϊ6 αοπνδ]ῦ, 
πϑτη]. ἀθ5. ΕΘΌΘΙΒ. -- πώγων ἀν Βετύ, φλογός οἷπ ΕΙΘΌΘΥ ΒΟ δ ἢ, 
--- πορϑμός Ευτίμ, ΜΘούθηρθ. --- κάτοπτος 5] Ομ 8.7, χάτοπτος 
6. Κ81. »' Θσ Θ ἢ ἀ Ὁ ΘΥ]16 ΟΡ 6}. -- πρών Νογβργαπρ, Η ἄρ 6], ΒΙου ἀ85 
Οοδίϑαϑ. --- αἶπος σὰ 278. --- ἀστυγείτων 58 αὐ η ΘΟΙ Ὀδτί. 

501---910, ἄπαππος (πάππος) Οπ8 ατοββυδύῦβθι, οὔ πϑ ἃ Βπ- 
ΠΘυτη. -- λαμπαδηφόρος ΕΔοκΚοΙ νᾶσον. ΤΠ: Εδοκοι]υῖ, λαμπάς: 
λαμπαδηδρομία, λαμπαδηφορία, λαμπαδοῦχος ἀγών, πυτᾶθ ἴῃ Αἰποη 
8} ἄθη Εδϑίθῃ ον Βϑαργρσοϊίου, ψὶ6 ἀθ5 Ηθρπϑβίοβ, Ῥυοσηθίμριιβ, 
ΘΌΘΗΒΟ 8η ἀβθηθη αοΥ Αΐμθηθ, 465 δ σοίθιθσθ; 61 ἀοὺ ἃ] οϑύθη ὑπ 
ὩΡΠΟμβίθη Αὐτὸ ἀθ5 ΕδΟκΚο]]υΐθ Κατηρίίθη πιο θἰπσθὶηθ Τιϑα θυ, 
Βοπᾶθυη ΒθΊΠθη; 685. Κϑὴὴ ἀδγϑαΐ 8. 5Β0Π6}1] Ζὰ ἰδαΐθη ππὰ 416 ΒΔΟΚΘΙ,. 
ΟἾΠΘ 510 γϑυ]ὔβομθη Ζὰ αβ88}, ἀθπὶ ΝΘΟΒΙΟΙΡΘΥ χὰ ἀθουρθῦθη. Ἐπ 
βιθρίθ ἄβηῃ 416 Βθ1η6, ἄθυθῃ Ἰϑύχζίθυ Πα ου σαθυϑῦ τοϊῦ ΠΟΟῚ ὈΥΘΠΠΘΗ- 
ὅογ ΕΔΟΚΘῚ ἄδβ Ζ16] ϑυυθιομίθ ύβθσθῃ ἀθι Αθ] ὔβππο ἀοΥ Τιϑαΐου μα 
80 Ἡργχοᾶοῦ 8. 98. 16 ἄγγαροι Θ᾽ ῬΘΙΒΘΙ ταὶϊὺ ἄθπ συίθοι. ΕΔΟΚΘ]- 
Ἰξαΐουτι Ὑϑυρ] ΟΠ 6, τγῖθ ΠΙΘΥ ΑΘΒΟΒΥ]οΟΒ. --- διαδοχή ΑἸ ὔδαπρ, σῖθ 
ἐχδοχή 211. --- σύμβολον σὰ Ἷ. -- διηνεκῶς πα π ΘΥ̓ΡΥΟΟμΒΘ πα: 
ΘῸ ΒΓ ΒΥ ]10 . ὶ 

911---Θο20. ἄμικτος ὈΠΥΘΙΙΙΒΟΗὔ, ἀΠΥΘΥΘΙΠΌΔΥ, ἀἸΒΠ8Υ- 
τη ΟΠΙ τ 6. --- πρέπω χὰ 80. --- ὄξος Εἰ5516. --- ἄλειφα, σθν,. ἄλειφαφ, 
(ἀλείφω) 5.4106, 08]. --- κύτος ἩὔΒΙυπρ, ΘΟ 9 858. --- φυτάλμιος, 
πῷ στ οπα, ἀϑαροηᾶ: ΘΌΘΗΒΟ ΟΡ ΒΟΙΠοΒ Ἔτι Μ. ν»..805..5. τρόΝ 
ῆλϑε μητρὶ καὶ φυταλμίῳ πατρί. --- νυκτίπλαγκτος σα. 11ὰ 

9521---ἬδΣδόθ, νῆστις χὰ 188. --- ἐν μέρει ἀοΥ ΒΘΙΠ 6 Π80Ὲ, ἰοῦ 
ΠΒΟΝ ΘΙΠΘΙ Ὀοδυμπηχηίθη Ογάπυπρ; 115 7. ἃ ΘΟ ἢ 561 πᾶ. --- αἰχμάλω-. 
τος (αἰχμή, ἁλίσκομαι) Κτὶοαβρ ἔθ ρθη, Θτοθθτύ, --- ὑπαίϑριος, ̓ 
(αἰϑήρ) απύϑυ ἔγϑθι θη Ἠ]πη1η 6]. --- πάγος (πήγνυμι) Ε15, Βοιῦ, 
Ἐγοβύ. --- πολισσοῦχος; πολισοῦχος; πολιοῦχος, πολιΐοχος; ἘΣ 5ύδαῦ, 
ἵἴππ ΒΘθ θη, 5ὑϑα βομ!γιη θη. --- ἔδρυμα (ἱδρύω) 485 Ἐ'Θδύρσθ-. 
βύθ!]ύο, σορδαδο, ΤΘΙΡ9]. -- ἀνθαλίσκομαι ἀρ σθαι ΘΠ ΟΙα- 
61}, ΘΥ̓ΡΎ ΓΘ η νοτᾶσα, ΠῸΪ ΒΙΘΥ γοτῖ. 

381-840. κάμπτω ὈΘυρΘη, τη 16 ρ 61, Ὀ65. ἀτὰ ἀἃ5 Ζ16] θυ 
ΒΘΠ Δ πη θσθη. ΒῚΠ ΠΙηχυΐθύθ θυ 800. ὈΘΖΘΙοΟμπϑὺ ταθὶϑὺ ἀδ85 
Ζ16]1, τὰ 88 στη ἀπ ὈΙΘ σύ, ἀ00}} Δ0 ἢ} 16 χὰ υπιἰϑαΐθπαθ Β8ἢη 56] δύ, 
80 4888 κάμπτειν τι (80 Ὀ65. βίον) σϑυδάθζιῃ ἀὰσο] αι θα Ὀθαθαϊθί. 
- δίαυλος ἃϊθ ἀορρο!θ Βϑπηθάμπ, 485 ἀορροὶύθ στάδιον, ἱπᾶάθιη ΑοΥ 
ΤΟΥ πιοηῦ Ὁ]ῸΒ 8 δῃ α88 Ζ16], ΒοΠΘΥ 8Οἢ ὙΙΘΟΘΥ χα ἀοἸΠΠ αἴθοπα, 
τηϑϑίθ (διαυλοδρόμος). --- κῶλον ἀῶ5 Ο]164, 688. ἄἀοΥ ΒΟΆΘΗΚΘΙ, 
ΒΙΟΥ κ. ϑατ. ἄθυ ῃ θυ ΒΟΉ ΘΠ ΚΟΙ, 416 σοῖο Ηδιθο ἀθν ΒδΠπ. 
- ἀναμπλάκητος (ἀμπλακεῖν 5. ν. ἃ. ἁμαρτεῖν) 50] 8105. --- πρόσ- 

ΝΑ, Ξϑιυλλκ υγν κ λυ ὠεθ, Ἔσε 
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᾿ς παῖὸς (παίω) τυϑίοβββθπμα, ρ] δ] 16}, ΠΟΥ ΒΘΥΡ ΘΒ ΒΘ. -- 
διχόρροπος (δέπω) 510} ἃ Ὀθ146 ϑϑιίθι ποῖρθπαᾶ, βοιθ8η- 

 Κοπαᾶ, ἀπρου 158, 88. 1257. 
841 ---Θῦ0. κτεάτειρα ἔδεται. γοπ χτεάτηρ (χτάομαι) Βαβι ζθυϊῃ, 

ἘΥ ΘΥΘΥπ. -- στεγανός (στέγω) Θά Θοκύ, ἐδοίιι5; ἀθοκοϑπᾶ. --- 
δίχτυον Νεούζ. --- ὑπερτελέω ἀθον ἀδ5 216] ΕΒ’ πῦρ θῆ θη, ἀθογ- 
πίπᾶθπ, γάγγ. ὑπ. ἄθτα ΝΝοὺζ οπίβρυϊηρθῃ. 

901---8600. γάγγαμον, γαγγάμη Νοῦς. --- ἄτη; ΘΥάθτθθη, 
Ὁ π8 611, ὕπ58], 50 ΒΙΘΥ πα δη ἄθη τηθιϑύθη ϑύθ]]θη ὈΠΒΘΥΘΥ ΤΎΘΡ', 
Ζ. Β. 1709: 65. ψογάρυρθιη, [{π}61] ἀοὺ ἔπη, Βούμποτυπρ, 9718: 
αἴθ δὰ ἀοὺ Βοίποσντιπρ Πουυουρομοπαθ Βομ α]α, 1157; ρουβοπιποιτῦ 
αἷΒ Πὅτηομ, 746: 485 γοτὺ ψιγὰ δα τὰ Ῥ]ΌΥΑΙ ρου δι ὖ, Ὁ65. 1η Ἰγτ1- 

Βόμοη ΤΉ ΘΙ]6π, 709, ἀοοἢ 8.0 ἢ} ̓πὶ ῬΥΙσηθίου, 1248: ἀρουμοαρῦ ᾿ἰϑὺ 65 
ΠΌΤ ροθίϊβο. --- πανάλωτος (ἁλίσκομαι) 41165 ἔα π ρ6 πα. --- ὑπεραί- 
ρειν ἀὰ5 Ζ16] ἀθθυβομγυθιῦθμ, δἷη γὸπ 61 ΒΘππΌΔΠπ θη θη ηΐθν 
Αὐβάτγυοκ; 45 Οδρθηΐῃ61} ἰοὺ ὑποκάμπτειν. ὃ. χὰ 789. --- ἠλέϑιος 
ἐπότνιομὺ; γϑυσ Θ Ὀ]16Ή. --- σκήπτω σὰ 292. --- ἐξιχνεύω (ἴχνος) δ.5- 
5 ἅτοι. -- ἀξιόω ποτ πα]ύθπ, ἄδβ Μίϑα. βϑίπϑυ γϑυῦῃ Π8]- 
ἔθη, ἀον ΜάπΠ6 πουΐῃ Ππα]ΐθπ, πιομύ πϑπιῆσ νουκ. --- μέλειν τινός νγ16 ἐπι- 
μελεῖσϑαν Κογητηῦ πΙοῃῦ πϑάπῆρ νου. 

5601---ὅτ0. ἄϑικτος (ϑιγγάνω) ἀπ θοΥ σύ, πἰομ σὰ ὈοΥὰἢ- 
τη, μΘΙΠ1ρ. χάρις ἀϑίχτων αἴθ Απτααύῃ, Βομδὅπμοιῦ 465 ὕπ- 
ψου! θυ]! θη: ᾿π6855 δυνγασίθὺ τπδπ βίαὺ χάρις οἷπ Ὑγοτύ, ἄδ5 410 
ἨδΠΙρ κοῦ οἄοὺ 416 ϑόμοι (σέβας) Ῥαζθιομ πού. --- πατέω (πάτος) ταϊὺ 
Ἐἄβθθη ὑγθύθη, οἷ ἄροτίυ. --- φλέω. ἀθοΥ 16 5568, βύτγούζθῃ. 

- ὑπέρφευ ἀροντηβϑβῖρ. -- Οἀπήμαντος (πημαίνω) ἀπ 65οΠἅ- 
αἰσὺ; ἀπβοβδ 10, ποὺ νουϊθύζοπα. --- πραπίδες “16 φρένες 
465 ΖΦ ΘΥΟΙΒ 611, ἀοὺ ουβίϑδπα. --- ἔπαλξις Βομ αι Θ ἢ γ, ἀθδυίυ. 
Αὔν ϑατν, δομαῦζ. 

911--ὅὃΦ860. χόρος (χορέννυμι) 5διἐϊσππρ, 006 Υ{]1τπ88, 
Ὁ ΡοΥτα αὐ. --- λαχτίζω (λάξ) τοῦ ἄθν ἔδθυβθ, ἄθῃ Ἐπ586 
βέοββϑι, ὑγσϑύθη, πρὸς κέντρα λακτίζειν 1596. (τϑργηρ]. νουη Ῥίευα) 
πάθον ἄοπ ϑύθομ 61 δ 556 18 ρθη, ΤὕκΚοπ. --- ἀφάνεια Ὁ π510 ὑ- 
Ῥετνκοῖύ, γουάθυθ θη, Νουπιομύθπηρ. --- βιάω ΘρΊβοι βἰδίῦ βιάζω, 
σον. ταϑᾶ. θθν]ῖροπ, ἀσὕπ ρθη. --- πρόβουλος Βα ΟΡ ον, Β6- 
ταύμ ον. --- ἄφερτος ἀπονύτρ] 6 ἢ: 50 Πποὶβδὺ ΒΙΘΥ 416 ἄτη. γ761} 510 
γΟΥΔΟΥΌΙΙΟΉ, ἈΠ Θ11γ01] ἰδ. Κρ]. 588. --- ἄτης. τὰ 851. --- αἰνο- 
λαμπής ΒΟΒΥΘΟΚΙΙΟΙ οἸπΖοπα, Πὰν ΒΙΘΥ σουκ. --- σίνος. τό, 416 
Βεοβομβϑαϊσαπρ, ἄθν ϑομδᾶθη 544. -- μελαμπαγής (πήγνυμι) 
ΒΟΉ ΩΥΖ ΘΘΥΤΌΟΠΠΘΗ, ὑπαὶ αἀυχοῃ ΑὈΒομομππσ ἀον Βοαθυζιηρ 
βϑίπθϑ 2[θῃ Βοβίθμα! 6115 ἀθουπαπρὺ 50 ἢ τ 72, πον ππᾷ (σοτι ΒΙαἰθ) 
ΤΠ. 718. --- προσβολή 488 Απϑύοββθμη, τρίβῳ τε καὶ προσβολαῖς 
ἄυτοι δάπίνσοι αοΡΥ δι ἢ. 

9581 ---590. δικαιόω ἐν τϑομὺ παϊύθπ, δου ρυ ἴθ, οαρτο- 
θ6π. --- ποτανός ἴθ πτηνός ὈοΓΙοα τύ, σ᾿ Ι Πρ 610. --- πρόστριμμα 

ὃ 
ΐ 
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ἀῶ5 Α,ΡΘΙΙΘΡΘΠΘ, 485 σιυροῖάρίο Ὁπηρ]οκ, ἀοΥ “αροξαρσίθ, 
Κ΄ Οἢ Θά 61. --- λιτή 485 ΒΙι{ί6ι, ΘΟ ΘὈ 6. --- ἐπίστροφος ΥΘΥ̓ ΚΘ στ θη, 
510} τοῦ Εὶ. θ6 55 6πᾶ. 

591 --400. ἀσπίστωρ Ξομπβὺ ἀσπιστής Θ᾽ Β656811) δὲθ, 56}11]- 
ἐγᾶρ6υ, Βῖθυ δα]θοῦ. --- χλόνος α οὐ ἄτητη 6], θ658. 5] ομὺρ ἐτη- 
τη 6]. --- λόγχιμος (λόγχη) 416 Τιᾶμ 26 Ὀθέγθ ἔθη, ΠῸΣ ΠΪΘΥ σουκ. 
- ναυβάτης ἀθΥ χὰ Β0Β1 6 βἐοϊσί. --- ἀντέφερνος (φερνή) ν18 
ἀντὶ φερνῆς 5ἰαὐί, ἄον Μιύρι, νορ Αβθβοῃ. θρθπβο σϑοπαθὺ τυγῖθ 
428. ἀντήνωρ σποδός Αϑομ86 βού ἀθβ Μϑῆβομθη, --- ῥίμφα 
Ἰϑιομῦ, 50816]1]. --- τλῆναι χὰ 216. --- προφήτης ἀοΥ οτποτ- 
ΒΆΘΘΥ, Ρυορ δύ, ΘΕ 81. --- πρόμος χὰ 190. --- στίβος (στείβω) Ἐπ 55- 
ρἕδαα: ὅρατ. --- φιλάνωρ τη Π]16 06 πᾷ, 829. τοὺς φιλάνορας τρό- 
πους. 1) ταϑῃ φιλάνωρ (γνΩ]. 829.) συπδομδῦ 815 θη αδύξθη 116- 
Ῥθπα ἴβββθῃ τηϊιββίθ, ἰδ τοϊῦ Πθομὺ μῖθυ στίβοι φυγάνορες γοττατ μοῦ 
σογᾶθῃ: αἴθ 46 Ο Θιπ 8}}} {116 6 π θη ΚΡΌΤ ΘΠ. --- ἀλοέδορος ποι 
56 τη ἃ 6 πα. 

401---410. ὑπερπόντιος Ἰ6π5ο 1.5 ἀ65 ΜΙ Θϑυϑβ. -- εὔμορφος 
γΟη Βομῦπου ἀθδίοϊ, Εοττη, Βομῦπ. --- χολοσσός Β11α 58 π|6. --- 
ἀχηνία Αὐτααίῃ, ΕπέΡ στ αηρ. --- ἔρρω 6770, 685. ἔρρε σ' Θἢ! Ζυτη 
ἩΘΗΚΟΥ͂, ἀδηη ψ16 οἴχομαι, ὄλλυμαι ἀπύθτσθμθμ, ΒΟ πάθῃ, 
πα τη Ρεγίοκύρθαθαϊαθηρ τγορ 56ῖπ, ΠΪπ β56ΐη. --- ὀνειρόφαντος 
τὴ ΤΥΘ 8 ΘΥΒΟΒΊΘΗ 61. --- πενθήμων 1Θ6Ιᾶνο11, 16] ογ θμᾶ. --- 
δόξα τὰ 206. --- παραλλάσσω γΘΥΝ ΘΟΏΒΘΙΗ; γΟΥΡ οὶ, γου θυ σ ΘΠ 6. 

411---420, ὀπαδέω ἔο]σ6η, Ῥορ]οιύθη, τινί, --- ὑπερβατός 
ἀθουβομγιἑίοπ; ἀθουβίθιροπα, ἀθονυύτγθξξοεπα. --- Ἕλλην ἴον 
αα]θοῦ. -- συνόρνυμαι 5160 ΖᾺΊΘΙΘΗ, ΖΙΒΔΙΠΙΠΘΙ ΘΥ̓ΒΘΌΘΠ, ΠῸῚ 
ἩΪΘΥ νοῦ. --- τλησικάρδιος, το ἀυ] ἀπ άθιη Η θυ Ζθη. πένϑεια τλη- 
σικάρδιος 5. πένϑεια τλησικαρδίων, πάθη δα ἀ6η βοθτηθυ ἀθρογέσα- 
6 ὙΠῸ, νγὰβ ἄθη ΤΎΡΟΥ 65 ΘΟΠΙΊΘΥΖΘ8 Ζακοιησηύ. Μιὺ Ὀπγθομί 
8,150. ΟΟΥΤΙΘἾ Θη. ἃπΠάθγο τηξικάρδιος (τήκω) ὨΘΥΖΒΟΒΙ ΘΙ σοπᾶ, δας 
τ ΘΙ 6 πᾶ. --- ϑιγγάνω θοτάγΘ πη, μαὺ ΠΙΘΥ πιομῦ ἄθηῃ θπθῦν πο} 
5100, ΒΟΠΟΘΙΏ ΒΙΠΡΌΪΒΕΙ, ΔΌΡΥ ΚυδρΟΥ ἀπ τηϑυκγθμᾶθυ, πρός τι» 
γάηγ 8η5 ΗΘΥΖ. 

421---480. τεῦχος ϊο: ὕτπο, ΑΒΟΒ πη Κταρ. --- χρυσαμοιβός 
ον ΘαοΙ]α ΘΟ 516Υ, σωμάτων θ᾽ σερθὴ [ιοῖθου οἱ δαβίαιβοιί, 
πξη]. ἀ16 Αβομθ, ἄδμϑυ βομιοκὺ οὲ ψῆγμα (ψήχω) ἅδὰ5 ΑΌΡΘΙΙΘΡΘΠΘ, 
γαριοηίμηι, Κὔνμομθη, ὐδαρομ θη, Ρ65. σοὰ αο]46 ρσοουδαομῦ; 
ἀ16565 ψῆγμα ᾿ἰδὺ σποδὸς ἀντήνωρ (χα 398. ἀντίφερνος) ἀ16 ΑΒ6Π8 
βἰαύί ἀθ5. Μδηηθβ, ἀθῃ ΑΥΘΒ. 510} οἰπροίϑυβομ᾽ μα. ταλαντοῦχος 418 
Ὕαρο πα]θπᾶ, 8418 (Ο] ἀνγθο 516 Υ. --- πυρόω, ἴῃ Βγαπᾷ 5θύζθῃ, 
Θἢ ὑ ]Ιη θη; ὙΘΙΌΓΘΠΏΘΗ. --- δυσδάκρυτος 56 ΒΥ ὈΘΥ ΘΙ ΠΘΠ8- 
ψΥ ἢ. --- γεμίξω ἃ 1161. --- λέβης 0589], ΒΘΟΙΚΘΗ; ΠΙΟΥ ἀθν 
ΑΒΟΒΘΒΚΥαρ. --- εὔϑετος σα αὐ σοπούχῦ; πο] ροίογυυιρῦ; ρα ββθηά, 
ῬΘα.Θ1η. 

451---440, βαύξω Ὀ6116ῃ; Ξ0Β Θ᾽ θη; ΤΠ ΤΥ ΘΗ, --- ὑφέρπω χὰ 

“λς 

ἀφ πλιλυνλρ ων οἰ τΑφιδοναιόνωυ σελ ττὰς 
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00. --- πρόδικος ΘοΒΙΘἀϑυϊομῦον, νυ ΘΙ αΙρ θυ, δῖον Κυϊθρ8- 
Ἑά ΠΥ ΘΥ, νρ]. 220. βραβῆς. --- ϑήκη ΒΟ] π155;: ϑατσ, αὐδῇ. -- 
ξὔμορφος χὰ 403. 

, 441. 450. δημόκραντος (κραίνω) νοι ΟΪΚΟ γο]]θπᾶθϑί, 
γΟ]]Ζοσ θη. 6 ἴῃ πυϑόκραντα 1220. (ν6]. ἐπικραίνει 1806.), θ6- 
ΖΘΙομπϑὺ Ἐ1ΘῚ κραίνειν πιο 416 ΝΟ] ΖΘ πηρ' ἃ. 1. ΕΣ Δ] απρ ἀθ5. Αὐδ- 
ΘΘΒΡΙΟΟΠΘΠΘΗ, ΒΟΠθυ 416 Δ Ο]]ΖΙΘμππρ 065 ΑὙΒΒΡΥ ΟΠ 5, ἃ. 1. ὅδ5 
ΑὙΙΒΒΡΥΘΟΠΘΗ, θ᾽ δῦ; 180 ἰδϑὺ ὃ. ἀρά οἷπ ΝΟ ΚΒΙΠα6η. Τ)Ὲ5 γοσί 
ΤῸ ΠΙΘΥ σου. --- νυκτηρεφής (ἐρέφω) τηῖὺ ΝΟ θα θοκύ, ΒΟΥ ΔΥΖ, 

ΠΟ ἸΠΠΉΘΙ]ΥΟ]], ΠῸΣ ΒΘ γ τ. --- ἄσκοπος ἀπ 6 ἀδού: ἀπ δϑασμοί: 

πἰομύὺ πο α -- τυχηρός ΖΓ 8]111Ὸ; Ἐπ τοις τς ἘΠ}: 
τυχής ΤῸΥ ὨΪΘΥ γοτκ., ἄθμι τυχηρός οηὐσασεπρθβοίζί, οἰπ πῦρ θρθη- 
ϑοβθύσίθ τύχη. πρ]οκΚ Βα θοπα, οπὐ πα] θπᾶ. --- τριβὴ βίου 
α1ὸ ΒΒσ απο 4685 ΠΤ ΟΡ Θπ 5, 485 ΓΘ ΌΘΠ5]008, τρίβειν βίον υἱΐαην 
ἐθγ6 76. --- ἁμαυρός ἀππηκο]: ἀϊδίου, ἀπρ]ο] 161, νϑυπιομύθὺ 
529. μαυρόω 280. --- ἄιστος ἀπ ρΘ 56 8 8π, νϑυπιομ ὑοῦ, ὅ10. 

401- -400. τελέϑω ποτάθπ, 56ϊπ. --- ὑπέρκοπος (ὑπερκόπτω) 
ΟΠ ΡΟΥΒΟμ τοι θπα, ἀρ στη 5515; ἀρ σα ἀ}1 ο΄. -- κρένω ΒῖθΥ ἀπά 
ΘΟ. Βοπϑὺ 510} ἔν οὐνγαβ θα ὑβομθῖ θη, σα 61558Π1. -- εὐάγ- 
γέλος δὰ 282. --- διήκω ΒΪπΠ ἀΌΥ ΟΠ ΘΒ 6 π, 5160} νου τι ύ θη. 

401 ---410. βάξις χὰ 10. --- ψύϑος ροού. τὶ ψεῦδος 416 Τι ὦ δ 6. 
--- παιδνός Κὶπ 4150}. --- χεκομμένος φρενῶν ψ|6 βεβλαμμένος φρε- 
γῶν τὴ αοἰϑύθ νϑυϊθύχὺ, νυ ἢ Π 51ΠΠ1ρ᾽, Βοηδὺ θπ0ῃ παραχεκομμένος 

τὸν νοῦν. ἀΔ 6: παρακοπή, δ00}}) παραπαίειν φρενῶν. --- παράγγελμα 
Αὐκύπαϊσαπρ. -- πυρόω τὰ 42. --- ἀλλαγή Μονβϑηπδοτγαπρ, 
Ὑ 6059]; ἅ. λόγου καμεῖν Ὀθίτη Ὑ 6Θ01156] ἀθΥ Καπᾶθ Κυϑπηῖ 
Βθῖῃ, 16146π. --- αἰχμή ἅϊ6 ΤδηΖο; αἴθ Ηθυυβομαῦν. ΠΟΘΙ ἰδ 
(5 δογῦ ΠΙΘῚ Ὸ}] νϑυουθύ. --- συναινέω Ζ Ρ]Θ1οἾ. ΤΟ 6 πη, Ρ6]1- 
ῬΕΠΙοΒύθη, ὈΘΎ1ΠΠ15 6, χάριν συν. ἴάπ5θη. οἰπῖρθ 815 ἄθια Απρθ- 
ὨΘΒΙΠΘΠ 615 0]ΠΠῚΠΘΠ, 685 ΘΠ ΘΙ ΚΘΠΠΘΗ; ΤἹΟΒΕΡΟΙ ἴαβϑῦ ΠΠ8η 68 
815 δὴ κ σΖυροϑύθμθη. --- πιϑανός Ἰοϊομὺ ἃ ρθθυσθαρθηᾶ. --- 
ὅρος ἀϊ6 ατθηζΖθ, ΒΟρΡΥ ΘΗ Ζι Πρ, ΠΙΘΙ ἔαϑϑὺ Τη8 68 815 θη ΒΘ ΘΕ], 
θη ΚΙ. ουύμϑηῦ Παύζθ, χὰ ορίθυτι. «Θάοοῃ ἰδὺ ἀ85 Υ ουὺ 161 θη βοῃϊθ- 
ἤθη νογάουρθῦ; (ἃ ἀδ5 ΥΥ̓ οΥβρ18] ζυγ. ταχύπορος το ταχύμορος οΥἴοΥ- 
ογύ, 48.585 Ὀ6146 ϑϑζθ 485 ρ]βθίοιθ ϑα 0] 6 κὺ πᾶαρϑπ, ἰϑὺ ὁ ϑῆλυς ὅρος 50 
σὰ ΘΙΠΘΠΑΊΤ ΘΠ, 8.88. 65 τηὖ γυναικογήρυτον κλέος Ἰά ΘΗ 150} χα : ἤθη 
ΘΙηΠπΘ. π80 ἢ Ραββί τὸ ϑηλύϑροον ἀὰ5 ΥΥ ΘΙ ον ρο ΚΙ αύβοι. -- ἐπι- 
ψέμω «αὐ 6116 πη, ἃν ΘΙ θη 18556π; Μοᾷ. αν οίᾶθη; 510} γϑὺ- 
Ῥτοῖύθη. --- ταχύπορος 568}}}6}} σ 6} 6. --- ταχύμορος (μόρος Τ᾿ οα), 
5086} βίου  6πηά. 

411. 480. γυναικογήρυτος (γηρύω) γνοη ὙΥ ΘΙΡΘΥΙ σΘΒΡΙΟ- 
ΘΠΘΠ, ΠῸῚ ΠΙΘΥ γοΥ. γυν. κλέος ὟΥ ΟἸ Ρονρου τ ομύ. --- φρυκτωρία 
χὰ 80. --- παραλλαγή ἀοΥ ΤΠ ΘΥ ΒΟ 164, ἴον τὶ διαδοχή ΥΥ 6 ὁ1- 
5961, ΑΜ] ὅβαηρ. --- φηλόω ὑδαβομθη. --- χατάσκιος θΘβομαυύθί, 
Ὀοαθοκί. --- χάσις ΒγααοΥ, ϑομνοβίου. - πηλός Τ, 861), 



ν᾿ ωνμυδα 
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Βομυατῦζ. --- σύνουρος (ὅρος) ΖΒ ΙΛΙΠ ΘΙ πα ΖΘπα, νϑυπϑπαί. 
--- ἄναυδος ζὰ 228. 

481-490. ἐκβάξω (βάξω, τι 10.) πιδτδιιβτϑ θη. --- ἀποστέργω 
4ὰ ᾿10 065 ΔΓ θη, γΘΥΘΡΒΟΏΘι θη. --- προσϑήκη Ζυβεῦύ, 
γον ταπρ. --- αὐχέω 5ϊο τι θη, Ὀνἀβθθμ, ἄδπη ἀβότη: 
ΒΌΡ6Π, ΠΘ1Π6Π; ΥΩ]. 1469. 

491---δ00. ἀνθ σις, ον. 80} ἔα, (42) πιομὺ σαβδτητη θη - 
Ραββοπᾶ, ἔθ 110}. --- παιώνιος (Παιών) ᾿6116πᾶ, ν9]. 140, 
821: 1160 πθ:]58τη. -- ἀγώνιοι (ἀγών) ϑεοί 5ἰπᾶ αἰομθ α16 αδύίοι, 
ἘΚΈΝ θη Κδιηρίβρι θη σου βέθ θα, ΒΟΠΟΘΥΗ ἀϊθ ϑεοὶ ἀγοραῖοι: ὙΕΊ. 
Θ0Β0]. σὰ Ηοπι. 1]. 24, 1: παρὰ δὲ οιΩ ΟΣ ἀγὼν ἡ ἀγορά... ὅϑεν 
καὶ ἀγωνίους ϑεοὺς Αἰσχύλος (16 πἀπᾶ δη 4 5.616 ἄθυ ΒΟΡΡ ΘΟ 
τοὺς ἀγοραίους, ϑιι0}) πγατάθῃ ἀἸθβοΙΡοα Οδύίου, πὶ ἄσθυθη Βηάβάσ!θα ᾿ 

5168. ον Ἡθτο]α νγοπαθῦ, οὔδπ 92. ἀγοραῖον σοπαηπί. --- τιμάορος: 
τιμήορος; τιμωρός πα ἀπ ἢ Ῥϑβομαὐσοπα. 

601---ὅ10. ϑῶᾶκος Β:ὑΖ; Θ658581; ΒΙΕΥ ἄον Κῦπιριομθ ΤΉΣΟΠ 
γΟΥ ἄρῃ Ῥα]δϑίο. --- ἀντήλιος ΘΙΠ6 ἀπ. πν ΘΌΘΥ σοὺ ἄθπη Αὐθκουπ 
σορυασπομίθ ΕΌσὰ βία ἀνθήλιος. σὶρ δηημθξνης τι. 8. (υΕ]. 418. 
ξύνουρος). ἂἄθν' ϑοππθ διιβροβθύσυ; ἴδου ἀϊ8 δαέμονες ἀντήλιοι Ζτι 
ν. 90. -- κατασκάπτω ὙΘΥΡΥΘΌΘΗ, σουβυδτθη. -- δικηφόρος τ 6Ε- 

ὑθηᾷ, βύγαῖθμηᾷ. -- μάχελλα Βοπ αι 61, ϑραύθαη, ταὶϊῦ συγοὶ ΖΊΠ ΚΘ Π. 
δίκελλα. --- κατεργάξζομαι γοΟἸ] 6 πᾶ 6ῃ: οοἨ οογο, που αν οἰ ύθπ, ἀθον- 
τ ἈΠ ὑ1 5 61. --- ἄιστος σὰ 460. --- ἵδρυμα σι 829. 

Ὁ11---ὅ20. ξευχτήριον ἄ85 ΤΖο0608. --- συντελής 205 Ὁ ΤΑΙ ΘΠ. 
ΑΡραΡρθη οηὐγιομίοπα, ποσὰ ρσομῦτγϊο: δ θαυ ]ομοϊν, 
πη θυ ου ἔθη; Ποὺ σ' ΘΒ ϑηητηύ. --- ὀφλεῖν, ὀφλισκάνειν Ὀῖδνν. δίκην 
4πι ΘΙΠΟΙ ύγαϊο σνϑυυσύμοι!ῦ βθῖπ, οἷπ ύγοϊο σνϑυσινκὺ 
ΠᾺΡ 6. --- ῥύσιον (δύεσϑαι) ἀδ5 Οαοταῦ 6, ἄθββοπ ἀπθοβύγἐζθπου 
Βοβιὺζ ουϑῦ στητῦ θυγα]ὺ σοβιοῃμογῦ θυ θη. τητιθ8; ᾿μβοΐθει γα ΠΙΘΥ 
Ηρ]86π8, ῥύσιον σοπαπηύ, ἄδπη: Ρίαπα, πίουρίαπα, αἰ Θ15581: 
γιθαουνοιροθαπρ; Βοίγοιίθπρ. --- πανώλεθρος 8 "2 Υ6Υ- 
ποιοῦ. --- αὐτόχϑονος ΖΡ ΊΘΙΟΠΗ τὴϊῦ ἄθιη ωύθυ]απᾶθ, ψ|6 
181. αὐτότοκος, τὺν' ΠΙοῚ σου. 416 Ἐογυπὶ αὐτόχϑων Ὀθάθιυίοῦ ἄθπ 
Ὀτθιπνομηθι. --- ϑρίζω ρορί. βἰαύὺ ϑερίζω τη 8πη, δυπᾶύθης 
ὉΡΒΟΒποίθπ, νϑυθ!]ρ θη. -- ἁμάρτιον ΠῸΣΪ ΠΟΘΙ γουῖς.; τῖϑπ ἕαβϑὺ 65 
τηθὶβὺ 815 ρ]ϑιομ ρϑάθυξθπα τοϊὺ ἁμάρτημα, ἁμαρτία, 580 ἄδ85. 65 ΘΌΘ 50 
δου!Παθὺ πᾶσα τῖθ ἀμπλάκημα (ἀμπλακεῖν. τὰ 88.), ἀμπλακία, ἀμ- 
πλάκιον. ΤΟΙ ἔΆββθη οἰηΐρθ ἄδ8 Ὑγουὺ υἹο μύρου 415 ἄθπ ΤΠ ομπ, ἄϊ6 
Βύγταΐο ἐν ἅϊ6 ἁμαρτήματα (ε,5ο --Ξ ποινὴ τῶν ἁμαρτημάτων). 
ΘΌΘπ80 βρϑ Ὀ]Π]αδὺ ᾿ἰδὺ εὐαγγέλια, ἄον Τιομπ ἔν ουΐθ Βοίβοθ . ΄: 

Ὁ21---ῦϑ0. ἀντερεῖν ᾿᾿ά ΘΥΒΡΙΘΟΠ θη. --- γυμνάζειν τῖθ ὁπογ- 
ὁογα ἀθοιη, απ]θ6η. --- ἐχδακρύειν ἴῃ ΤΥ ἄπ θη ΦΌΒΌΥΘΟΒ ΘΙ. --- 
ἐπήβολος ὑπο 1] αῦν, ὈΘμαὔοί. --- δεσπόζειν λόγου οἷπ Υογῦ Ὀ6- 
ἘΘΙΎΒΟΠΘΙ, 65 ψϑυϑύθ 61. --- ἀμαυρός πὰ 480. --- στύγος Η 85; Β6- 
ἐγ Ρ π155, βομι 6 ΥΖ (Οταπαροάθαϊαηρ: ΕἸπδύοτ Κοὶν 468 51 ππ68).. 

σῴδω 

"κὐδδαγλαναάρι εν ὠντέρανν 

εἰς γνάρ ον, Αλο ενο σῳ πε ρλη ρθε ὑνιε ΘῈ, 

"Ξ 

ΞΥΨ Υ  ΎΡΤ 



ΟἸΟΞΒΑΒΙΌΜΝ. 1921 

581-- -ὅ40. εὐπετής (πίπτω, νρ]. 82.) Ἰοϊομύ, ρἀπούϊρ. -- 
ἐπίμομφος ἰ8. 4 61} αἴθ, ἀπο πϑοϊ9, γρ]. 159. κατάμομφος. --- δυσαυ- 
λία (αὐλή. δύσαυλος). απ θϑαπθιηθ 5 ΠΘΡΘΥ (ἄθπη ἀδτηδ]β. τᾶ Θἢ 
416 ϑ 018. τηθὶδὺ ομπθ  γθ0Κ), ΠῸῚ ΠΙΘΥ σου. ΦΘάοοἢ πϑὺ τηδῃ 
δυσαντλίας (ἄντλος,. ἄδ5 ϑθθνγαββου ἴπὶ ΒΟΒΙΒθοάθη, ἀντλεῖν 818- 
Βομρίθ) γψϑυταπίμοῦ: ἀὰ5 Βομ ἰθτῖρο Αὐββομῦρίθμη 68 ΥΥ̓ ἃ5- 
56Υ5 815 ἄθτα ϑομ 6. -- - σπαρνός ροθῦ. βίαν σπάνιος 561 061. ---- 
πάρηξις ἀὰ 5 ΑπΚΟΙΏΙη6η, Αμ]δπάθπη. σπαρν. παρ. 56] ὕθπ ἀθ- 
Ἰοσοπποὶὺ σατῃ Π᾿ᾶπᾶοπ. ΠΟΘΙ ἰδὺ 485 Υ ογῦ ὈθάθῃκΊοῃ. --- κακό- 
στρωτος (στρώννυμαι) ΞΟ] οὐ ραπύγθαύ, σα οὐ οί. 

41. Ὅδ0. λειμώνιος (λειμών) ργαίοηεδῖ5, γῆ λειμωνία ἔθ ΟὨ  ΘΥ 
ΘΒ ροάθπ. καταψεκάζω (αἰ. καταψακ.) ὈΘύτἄ πα 81π, Ὀ6- 
ποϑύζϑη. --- σίνος χὰ 5.10. --- ἔνϑηρος ψ ἸαγΘῖο ἢ, νοοῖ ΜΙ] 6 π Τ 16- 
το Ῥοπομπὺ, που νου πι! οτνύ. --- οἰωνοχτόνος νρσο!υδαϊοπά, 
αἶθοὸ ΒΘ ἘΣ βύγθηρ, ΠΥ ΠΪΘΙ νου. -- - ἄφερτος 857. 388. --- ἀχύμων 
(καῦμα) οὔπθ ὟΥ 6116, 5ρ1θβ θ᾽]. --- νήνεμος (νη-. ἄνεμος) 
γῖπ 5 11]. 

551---δ00. ἀναλίσκω δι ἔν 6 ἄ θη. Φο) δι γ6, γ ΟΥ̓ ὈΥΘΟἾ 6, 
ΟΘΥΒΟΒ ΘΠ 6; Ρ885. ἍΤ ΚΟΤΉΠΠΏΘΠ. ---Ἕ- ψῆφος ἀ85 ύθιπ 61, 
65. ἀϑὺ δὐυϊτητηβύθιμ, ἅ16 Θὑϊτητη 6: ἄδπη (61 θη, ἀθββθῃ τη8Π 
510} θη ΖΒ ]16π, ΒΘ Ομ π θα Ὀθάϊθπηίθ, 8150 ἐν ψήφῳ λέγειν ἃ ἔχ δ ἢ- 
161. --- παλίγκοτος Τ᾽ ΘΘΥ τἄγπθπα;: ἄπ 61} ἃ 5611, σ' 6 ἢ ββδῖρ: 
ΘΠ6]Π10ἢ ὉΠ σθιηθὶπ ἀρ 61, Ὀδβ; ΠΙΘΙ γοὴ ΠΟΠΠΙΘΥΖ ὙΙΘΟΘΥ ϑαΐς-ς, 
ΠΘΥΟΥ ὈΓΘΟΠ πα, 5160} ΘΥΠΘΌΘΥΠΩ͂. --- καταξιόω τ ἀντ αϊσθπ, ἔτ 
τοομὲ μα] θη. Μιὺὶ πυϑομὺ οὐκΙᾶσὺ τη χαίρειν καταξιῶ τηθὶβὺ 815 
φαίογο γμῦθο, γο χαίρειν α16 χὰ 242 δησθρθῦθπο Βϑαθαΐξαμηρ πϑϊ6. --- 
ἀντιῤῥέπω 519} δαΐ 416 Θυὐσοσοπροϑούσίθ ϑ'ϑιύθ ποίρθῃ, 488 
ΟἹοΙομροσιομὺ μα] θη, δα 1661. 

501. - ὅτο. λάφυρον 16 Βοαύδ. --- πασσαλεύω (πάσσαλος) δ1- 
παρθῖπ, δα πμοίξοπ, δὰ ὅπ ρ' 61. --- γάνος ΟἸαπΖ, Βομ σα οκ; ᾿τ- 
αὐϊοκαπσ.--- ἀναίνομαι γ Υ ἡ ΘΟ ΘΥΠ, ΣΤ 1 ΚΘ Ί 56: 516 ἢ ἄγ ΘΙ ΘΥΠ, 
ΒΟ. ἅτη 6 αι παῖὺ ἄθτα ραγίϊο. δα 465 ἰπΐ, -- - ἡβάω ἴπ γο]]θῪ Φαροπᾶ- 
Κυαΐ, 1ὰπρ' 5ϑῖπ. - σύν ΖτιρΊΘ᾽ 6, πἰομῦ 8415 {1165158 Ζὰ πλουτίζειν 

᾿Ζὰ [ΆΒ56Π. --- ἀνολολύζω δ }π|0 61π, σὰ 28. 
11. 80, ἐνίπτω ἀπτθᾶθπ, παῦὺ δηγθάθη, ὑθάθ]π. --- 

φρυκτωρός τὰ 80. --- αἴρομαν ΘΥ̓ΒΟΡ 6, ἴπ Αὐΐγοσυαπρ γογβοϑὺχ 
Θά Θπ, ὈΘϑοπάθυΒ γοη ἄον Ποϊππηρ, οηὐν θα υ 8]]6ῖη, οι 116 ΒΊΘΥ͂ 

χέαρ. 80 νοῦν, γνώμην. --- πλαγχτός (πλάζω) τα ποτ ῖγτο πᾶ; σ᾽ οἰβῦθβ- 
γοτπίγτὺ. -- λάσχω ὑῦπθοιπ, ΠΔΟΏΠΟΙη. 80 ἢ γῸΠ Αδ6Υ τη ΠΟ Π]ΠΙΘΠ ΘῈ 
Βθχασαθ τϑᾶθη, γουϊπ θη. --- ϑυηφάγος (ϑύος. φαγεῖν) σι 61}- 
γα ΟΠ ΘΥΖΘὨ ΘΠ, φλύξ 416 τ ΘΙ τα ἢ ρσοπϑμτίο Ε]ΔΙΊΤη 6, ΠῸΓΣ 
ἸΘῪ γουῖ. --- χοιμάω θοβϑπσθηα, ὈΘΥ α Πρ 6π, ἐσηιρογανγ. 

081---ὅθ0. ἐράσμιος 116 Ὀ]10 ΒΒ, σ 611 οὐ, ΘΥ 56 Β ηὖ. 
90-- Θ00. σημαντήριον ἀδ5 Ζοίοποπ, 516656]1. Κοίῃ 1858] 

γουϊθίζθη, 4130 448 {Πρ Ὀθυρ θη ὑγθὰ ὈΘυΘΏΤΘΙ ἰδέ ΠΙΘῚ 50 Ὑ]6] 815 
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Κοὶπο ῬΕΙΟΒὺ νου] ϑύζρη. -- ἐπέψογος ἀθτὰ Τα 6] ϑυβροβούσί, 
ἐϑαθΊ μα ΘΥΌ. -- βαφή χὰ 229. --- λακεῖν χὰ ὅ79. --- τορός Ζὰ 2360. 

001---Ο10. καρπόομαν βοπδύ ΕΥαΟμῦ ΖΊθ6ῃ6η, Ὀδθπαΐζθῃ, 
1ηπ86 ΒαΌΘα; Ὠ6Σ ΒΥπομὺ Ὀγίπρσθη, ηέζθη; ἔμππποι ῬΘΥΒ. 821. 
ὥβοις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἐκάρπωσε στάχυν ἄτης ἀδ5 δοίζνυμη κχαρπόω 
Ἐσυαομ  Ὀτῖπρ θα, 815 ΒΥ π οι θυζΖθῖρ θη. --- κεδνός σὰ 120. --- σχίζω 

Βρδιύθπ, ὑσθπμθῃ. --- εὔκρυπτος ΜΟὮ] νοΥΡρονρθπ, Ἰθιομῦ χὰ 
γοΥΡοτρ θη. -- ἀνάγομαι ἀπο 5656] σοι θ πη, ΦΌ56561Π. 

611--Ο20. ἄκρος οχίγογηνιβ, ἄδππ ἀα5 ΤΥ ΘΕ ΠΙΟ 5.6, τοξότης 
ἄ. οἷπ σαΐον δομαάῦΖο. -- φημίζω τοᾶ πη, ΔΌΒΒΡΙΘΟΒ ΘΗ, 1π αθιη- 
5610 6π ϑ΄ίππθ ἀδβ τηθᾶ., νρὶ. 1127. 1188, --- κλήξζω Ὀοτ ταύ, Ὀ6- 
Καπηὺ τϑόμθπ, νου κάπαρη. --- χακάγγελος ἀπρ] ἀοκυου κῃ - 
ἀθπα, ΠΥ ΠΟΙ ΥΟΥΙΚ., γὙρ]. χὰ 252. 

021. 080. ἀπευκτός (ἀπεύχομαι) νοτνἀπβομύ, νου ]πομῦ, 
ἘΠΉΘΙ]γ01]. --- πτώσιμος (πίπτω) “6 [4116 π, πτ. στρατός Θ΄: 96- 
ΒΟΒΙΔΡΘΠ68 ΗθοΥ. --- ἐξαγίζειν, πογοι ἐξάγιστος σοὶ ΖῸΤΥ 
Βάππ 6, Βῖθν ἐξαγισϑείς σον οἰ αὖ, ΒΙπσϑορίοτνί. -- Οδίλογχος τηῖῦ 
χυγϑὶ ΠΌΠΖ6Π. -- 5᾿συνωρίς 485 ΖπΊΘΡΘΒΡΌΠπη, ῬΆΘΥ. -- σάττω 
Ῥδοκοα, τὐβῦθα, Ὀ6185θπ. --- εὐεστώ ἀδ5 Υ ΟΒ! ΡΟ πᾶθπ, ἀϊθ 

αἸἀοΚβοιισκοιύ, 902. 
691-.- 040. χκεδνός χιι 120. --- ἀμήνιτος (μηνίω) ΟὮπ6 ΖΟΤΙΗ. 

-- συνόμνυμι 510} Ζιι5ΘΙΏΙΠΘΠ ὙΘΥΒΟΜΒ τη. -- δυσκύμαντος 
(κυμαίνω) σατὰ ὈπρΊοΚ ποσθπᾶ, ἈΠῈ Θ11γ0]], ΠῸΓ ΠΪΘῚ γΟΥΚ. --τῦ 
Θργπιαι πνοαί ν9]. σὰ 182. --- ἐρείκω ΖΘΥΡΥΘΟΏ ΘΗ, ΖΘΥΙΠΒΊΠΘΠ, 
ΖΘΥΒΟΒ]ΘΡ' 61. --- κεροτυπέω ταὶϊὐ ἄθτη Ηοτπ βύοββθῃη. --- τυφώ Θ᾽) 
1 ΟΙ πη ἃ, οἷη σου ΒΙ12 υπᾶὰ Ῥομποὲ Ρορ]οινοίοβ ὕπ- 
πούϊου; χειμὼν τυφῶ ἅθτ ατιῃ 468 γοῖι Β]12 πἀπᾶ ΟΉΠΟΙ 
Ῥεριοιθούθη ππδϑίξουβ. --- ξάλη ἀῶ 5 ποῖθσο ΝΥ ορθπ, "68. 465. 
Μθουθβ, ἀὰ5 ὙΥ 8116}, ἄθν ΚΘ 1 81]. Ηϊθ τὶ Ρ]αύ. τϑρ. θ. Ρ. 490), 
γοὰ Βδροη. -- ὀμβροχτύπος ασθι πἰθἀθυσϑβοθ θη 185856Ππᾷ, 
ζάλη ὀμβροκτύπος ἀ6Υ 0 81] ἀ65 πα θυ ΒΟ 6 πα θη ΒΘΡ ΘΠ 8... 
-- στρύβος θν ΣΤ Ό6], ἀδ5 Ηθγπτῃ ἄγ  μ 6 ἴτῃ ΝΥ 1.6]. ᾿ 

6041--ὐδ0. ἀνθέω ὈΙάπΘη, ΠΘΡΘΥ ΤΠ 55 Παρ θη, ἀνθοῦν 
γνεχροῖς τηϊῦ ΤΠ ΘΙ Ομ θη Ροαἀθοκὺ, 6 5ϑύ. --- ἐρείπιον (ἐρείσσω.) ταθῖβος 
τῷ Ρἷυγ. ϑίυνΖ, ΤΥ ΠΟΥ. -- ἀχήρατος ὉΠΥΘΙΙΙΒομῦ; ἀπρθ- 
ὑσαθύ, ἀπνου] δύ ψῦ. -- σκάφος ἀθγ᾽ ΘΟ ΠῚ ΓΒ αο, Β τὰ ρ΄, ἄρον. 
85 Κ0Β1  , ΠΙΘΥ ΔΡΘΥ ἴῃ ἀ6ι δἰρϑηΐ!. Βαΐρ. ᾿τὰ ἀθρθηβαΐζ ζυτη Μαϑύ, 
5666] τ. 85. 7). α16. πίομῦ πηγθυϊϑύχυ Ὀ]1Θ θη. --- ἐκκλέπτω ὨΘΥδαΒ-, 
βύθ 1] 6η, ΒΘ 10 ἢ οπύτ ὁ 6 πα, τούθθη, --- ναυστολέω 488 'ΟΒΙΓ 
16} 6π. --- χύματος ζάλη ΝΥ“ οὐ ΘΒ0. 811, χὰ 0939. --- ἐξοκέλλω ἃ 8.8 
ΒΟΒΙΡ νϑυβοΒ]ᾶρ θη, 65 8η ΚΙΊΡΡ θη ὑγοίθθα, ἰηἰν, βύῦσϑη α 9 π. 
-- κραταίλεως μαΥβύθιπιν, ἔθ] 51ρ. γ 

051. 00. βουκολέω π οἰάθπ; φροντίσι πάϑος βουκολεῖν 1,618 
ἴῃ ἄθπη ἀθάδηκοη, πὶ Ο δι ἀπ 6 πϑ τ 6. --- σποδέω αὐιϑϑύδα-, 
Ῥθπ, ΒΟΒ]ασ ΘΠ, ΖΘΥΒΟΒ]ασ ΘΠ, νου πο 61. --- χλωρός στ Π]1ΟΕ,. 
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1855; συῶπ, ἔγΊ50}, Ὁ] Π 6 πα, Κυδειιρ. --- ἱστορέω ΟΥ̓ Ώγ6Ω, 
ΘΥ̓Καπαᾶθη, ουδρᾶ θη, θυ σῷ Β] 6η. 

ΟΟΙ. Οτῶ. ἐξαναλίσκω ΖὰἮ αταπμάθ τἱομ θη, ΠῚ ΚΟΙΏΙΠ ΘΠ 
18.558π, ΥΡ]. ἀναλίσκεσθαι δῦ. --- πρόνοια Μονδίομύ, οΥΒΟΥΡΒ, 
ψονδιυβδιομύ, νουβθμπαπρ. --- δορίγαμβρος ΒΡ ΘΟΙΥ ΘΥΊη ἃ Η]ὖ, 80 
(855 ΔΘΥ ΘΙΘΡΘΥ ἴῃ) Κυϊθσο 1γθη Βοθϑιίψ ου]αησύ, ΠῚ ΠΙΘΥ γο . --- 

ἀμφινεικής ὈΘπύν 6 πη, ταὶ ἀ16 σοκβηηρῦν τα, ἀ16 Κἀτπα ρρτ τύ. 
Ο11---Ο80. ἑλένας, ἕλανδρος, ἑλέπτολις (ἑλεῖν) νοι ΑΘ50}. ρ6- 

ὈΠαΘί, οἷη γάρ ἄν ΒΟ ο, Μἄππου, α16 5ίδαί. --- 
ἁβούπηνος (πήνη) νοπ χατύθιῃ, ἔθίπϑιι α 6 1608. --- προκάλυμμα 
αοΥ ουμδηρ, ΠΟΙ (6Υ Δ οΟΙΠδηρ γοΥ ἄθιη Βοίῦ ἴτπῃ ΟΠ] σθιηηθοῃ. 
-- γίγας ἸΔΟΥ͂ δαϊθού, δύδυῖ, Ἐυϑθσ τ ομθπα. ΤῸ. ΖΘΡΗΥΥ αθ6Γ 
Οτ!θομθη τγ8 ὈΘΚΘΠΠἐ]10ὴ ΚΘΙΠΘθθοΒ ΠΠῚ 58 η1{Ὁ ἀπα ἔδοΠ6]πα. --- 
πολύανδρος γΟΙΚΥΘΙΟΙ, ἰδ γ1616 ΜἅπμΟΥ 5 θη, ΖΒ] ΓΘ Ι ἢ. 
- φέρασπις 5ομ!Π1 αὐγταροπά. -- - πλάτη ἄδ5 Παάθυ, δοῃ (88 
ΒΟΒΙΓΕ -- ἀεξίφυλλος Ὀ] ὑ οτ  πγοπα, ἸΘα ΌΤ ΘΙ Ο, ΠῸῚ ὮΙΘΥ 

γουκ. -- χῆδος ὅοτσο, Τυϑαθε;  ουβομπ ροεαπηρ; ὀρϑώνυμος 
τηῖϊῦ τϑοῃύθῃη Νϑιηθη, ἀθπὶ γ01]16 5΄᾽'ηπη6 465 ΥὟἥὲ οὐΐθβ δηῦ- 

ΒΡΥΘΟΒ 6 πα: α͵80 κῆδος ὀρ. οἰπθ ὙΘυβομνγβρθσαμηρσ, 16 τη ΘΒ οὐ 
ΖΙΡΊΘΙΟΙ. 61η6 ΤΎΘΌΘΙ ᾿ϑὐ. 

081---Οθ0, τελεσίφρρων 5θ΄η6η ϑίῖπι, Νογβαὺ δυβ μτοπᾶ, 
τσ ὮΪΘῚ γ ΟΣ. -- πράσσομαί τινά τι (τίοντας ἀτίμωσιν) γοτ ὁ ϑιηδπα 
οὔν 8 δἰπύγθι θη, 1ππ γοῦν ὈΘδύτδἔθη. --- νυμφότιμος Ὀτϑα ὑ- 
ΘΕ τ οπᾷ. --- ἐκφάτως διι55 6 Υ Π8}1}Ὁ 65 ΑΒΒΡΥ ΘΟ  ΌΘτ πα Πρ θπα 
(σὶθ ὑπερφάτως δου ἀδὰ8 Αὐββρυθομθατθ Πἰπαιβοθηθπηα), ἄρ θτ- 
τῇ 5519. -- ἐπιρρέπω Ζι 241., ΠΙΘΙ ἰπὐν. σὰ ΤΠη611] ποτᾶδη. --- 
μεταμανϑάνω ὉΤΩ]ΘΥπ6π, βύαυύ 465 ΒΥ ἀπο θη οὐναβ μά θΥ 685 
16 γη 61. 

6091---τ0 0. αἰνόλεκτρος Ζτιτὰ ΠπρΡΊο Κα γϑυτη β μ]1ὑ, νρ]. ομι. 
ΤΙ. 8. 89. δύσπαρις. αἰνόπαρις. -- παμπήδην, σϑμ]1οη. - ἶἷνις, ὃ. ἡ; 
Βομη, Τοομύθυ, μῖοῦ (85 Φππρ6, 6ἷη ροθύβομθβθ, 68. γὸπ θη. 
Ττασο. σθρυϑαομΐοβ ὙΥ οτί. --- ἀγάλακτος ὶ86 ὁμογάλακτος Ὀ] αὐβνθ1- 
ποπαᾶὺ, ΒΥ ΘΥ, ΟΠ ΘΒΌΘΥ, ΒΙΘΙ [86 Θ1η δἰσθῃ Κιπα. Νβοἢ 
ΔΠάθΥΘη τηἱῦ ἃ ΡῬυϊγαίίσαμη ἀον ΜΙ αὐ θυτ!]ο, ἀοΥ Μαύίθοι οπῦ- 
ῬΘΕτ πα. --- φιλόμαστος ὈΤα5]1 66 πᾶ, βθπρ πᾷ. --- προτέλεια 
“χὰ θῦ. --- εὐφιλόπαις ἃ16 ΚΙΠάΘΥ 116 ΘΠ, Πὰν ΠΟΙ γΟΥΪΚ. 

101---Τ10, γεραρός Θγ ἄταν, ἄδπη πτῖθ γεραιός 41, ΕΙΘΥ 
τὴ Οορσδηβαζ σὰ εὐφιλόπαιδα. --- ἐπίχαρτος σῖο ἐπίχαρις, ἐπιχάριτος 
ΘΥΓΓΘΌΙΙΟΝ, οὐ ρον] 10}. --- ἀγκάλη ἘΠ] ΟΡ θα, Αὐτη. --- φαι- 
δρωπός (φαιδρός, ὦψ) ταϊὺ ἔν δ ἈΠ] ΘΠ Θτα, ποιύθσ θυ ΒΊ10Κ. --- σαένω 
γ6461π, ΒΟΒΙΘΙΘΠ 6], 116 ΌΚΟΒΘη. --- χρονίζω Ἰᾶπρο ἀϑιθΥ 
οὔ. Ὀ]ΘΙΌ θα, σύροϑυμ, Ζϑ άθΥη, 850 1921; χρονίζεσϑαι νον χῦρονῦ 
σψοτάρπ; δ] πουάθηῃ. --- μηλοφόνος, ομδαθ ᾿πον ἀ6πᾶ. --- ἄτη, 
χὰ 951. 

111---ἴ20, φύρω νΘΥΙ 506 Π, ὙΘΥΜΊΤΥΘΠ, ΡΘϑπάρ]η. --α 
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σίνος τὰ 511. --- πάραυτα Βορ]ΘΙ0ἢ,, ΗἰοΙ παρ᾽ αὐτά ἀθτη :π 55, 
ΘΌ 6150. --- νήνεμος σὰ 849. --- γαλήνη Μ᾿ ΘΘΟΥΘΒΒΌ1116, ὙΥ1π ἀ501116, 
Εαμο, ΗοιἐοΥ Κοιύ, -- ἀκασκαῖος γα 16, Τη114, Βαπεῦ, ΠᾺΡ ΠΟΥ ἢ 

γΟΥΚ., ἄοο 4α5 δᾶάγου. ἄκασκα ΠΟΘ 1π ΘἰΠΘ ΠῚ Ῥεαρτηοηί. ᾿ 

191. 130. δηξίϑυμος ποτγοτ απ ἀθ πᾶ, τῖθ δάκνειν, δῆγμα ὸ 
γοῦ ἀογ [ἶθῦ06 σοῦτθαοηύ, ἸΠΒΟἴοΥη. 516 ΞΟΒΙΊΘΥΖΘΩ νου Βθομῦ, οἴημθ 
γΥγυπάδ 5ομ!δρί. ἀ εὐπο τον ἔρωτος ἄνϑος ὈδΖοΙομηθὺ ἀδ5 5588. [,61α 
ἄδυ Τάθθθ χαϊῦ ἅππ]ομοιι Οχγιποσοπ, τῖ8 μαλϑακὸν ὀμμ. βέλος. --- 
παρακλίνω 5οἰὑνατῦβ, δ ἀΘΥΒΤΟΒΙΠ πΘΊρ᾽ ΘΠ, ΠΊΘῚ ἸπΥ. 516 πιτὰ- 
πθη θη, τ --- δύσεδρος σὰτα ΠπΡΊ οΚ 5ἰὐζϑπάᾶ, 61π 
ΤῊΡῚ ἀοἰκβαΒομ 8. -- δυσόμιλος τατα ΤΠπρΡΊΟΚ Ζὰρ958110, οἷπ 
ὕπ6] ὕοἸκ5 5. 6561150 ΜΆ ἔθ Ύ. - νυμφόκλαυτος (κλαίω) 415 Βγδα Ὀ8- 
σοϊαί, ν. Ἐρινύς ΤΗν ἅποπρτθαύ υπὰ ΕἸ πο ροἰβῦ. --- παλαίφατος 
(φημί γον ΑἸύουϑβ, ᾿ϑπρϑὺ σοβρυόθμθη, ῬΟΒΡτοομ 6 πα, ἀτϑ] . 
-- γέρων χὰ 288. 

181---τ40. ἀκόρεστος ἐριδαίϊαθι5. --- μονόφρων εἰμί οἷπθ Απ- 
οἱομὰ δ᾽] θα πα Ό6π, δίχα ἄλλων, τ] πθ Απάθγθ πἰομῦ ΠΘΡΘπ, 8180: 
ΔΘ ομοπα σοπ ἀθη Απάθυθη βθῖπθ ὈΘΒΟΠαάΘΥΘ Απϑιδμς 
μΦΌΘπ; παν ΠΙΟΥ γΌΎΚ. --- εὐθύδικος σΘΥ οι τἱομὐοπα, σου θού. 
- χαλλίπαις ϑοῃ πο Κιπᾶθον ΒΦ 6πά. ὲ 

141---τῦ0. δύσκαπνος 56 τ Υϑ ΟΠ 6 Π4, Τἄ ΠΟ ΘΥΡ, ΠῸΥ ΒΙΘΥ 
γοΥκ. --- ἐναίσιμος γὰ8 ἃθΥ αἶσα δια πρυϊομῦ; ἴον σΘ ΒΥ ΠΟΙ, 
σουθοδί. 

101---τ60. χρυσόπαστος (πάσσω) 5 ο] ἃ ῬΘε γθαῦ, σοΙ]ά ἀστοι- 
αἰτκύ, σ01 ἀρ ΘΒ μ τη οἸῦ. --- ἔδεϑλον ΒΟ - πίνος ἀϑΥ 5 ομσητῦζ. 

λας,» Σσασα. ρονν 

φρῦ ἡρῆλλν 

Ἀφ φαρμι, ρο τα τ σὰ 

-- παλίντροπος ΔὈσ ΘΟ παΐ. --- παράσημος ἔφ 150} ῬΘΖΘΙ ΟΠ ποῦ, 
δορταδὺ, ἀπθοῦ. -- γένεϑλον ϑρυδββιηρ, 887., ἀἰομ θυίβοι. --- 
ὑπεραίρω τὰ 8δὅ. --- ὑποκάμπτω (κάμπτω 594.) απέεΣ Ἢ ἀπ δῖος 

Ι 

ἶ 
“ 

σθπ, ΠῚ ΘΉΚΗ; πἰομὺ τἀπὶ 685 2161] ΠΟΥ ΠΥΘ, Βοπ θυ ἀπίου- 
μ410 ὑπ ΚΘ ΘΗ, αἴϑο 65 ποῦ ΘΥΥΘΙΘΉ6Π, ΖΦ Δ ΟΚΌ] 61 Ὁ θη. 

101-- ττύ, προτίω γοΥ ἃπά θυ θτη δα θη, ΠΟΘΙ Βε]έΐθη. -- 
ὁμοιοπρεπής 516 10} ΘΥ̓Β Ομ ΘΙ 6 πη6, ἃ. ἢ. Θ1π6 δ] οἰ όμ8, 4150 ἴσο} 8 
ΜίΙθπθ ζοὶρϑπᾶ; τὰν ἬΪΘΙ νοῦ. --- ἀγέλαστος πὶομὺ ἸΔοποπᾶ, 
ἐγωατῖρ. --- προβατογνώμων ΚΘηποΥ ἅον Ἠθουᾶθ, ΠῸΥ ΒΙΘΥ γουϊ. 

111---80. ὑδαρής τι ϑδδυῖρ, ἀπ ἢ ἜΝΙ Ἐς γογάϊππηῦ, 
γουδΙβομῦ; ἔΔΊ5 0, νϑυβύθ!]ῦ, --- σαένω χὰ Τ04. --- ἀπόμουσος 
νγῖθ ἄμουσος ἀπρο]θγὺ, ὑπόνιομῦ, ἀπνιομύϊρ. --- πραπέδες χὰ, 
309. --- οὐκ ἀπ᾿ ἄκρας φρενός πομὺ γου ἄθν ΟΡ θυ  Ἰὅ616, β80η- 
ἄργπι σοῦ ατὰμα 465 ΗΘΥ Ζ6Π18. 

181---ἴ90. οἰκουρέω 45 Ηδὰ5 ξθπ, πόλιν οἶκ. 6 π 5 ὑδαῦ, 
γψοΥ 106Π. -- μεταίτιος τη ὑβομα]αῖρ, ὑπ οι] μα οπᾶ, Ζὰ οὐπᾶϑ. 
γϑυβοΙ οπα. -- πράσσομαι, χὰ θ86: --- ἀπὸ γλώσσης τὰ ἀπά] τοι: 
ΟΡΘπμΐπ, οὐκ ἀπὸ γλ. χλύειν τἱομῦ Ὁ]085 ἀστοι ἀ16 Ἀρὰθ μδγοαὶ 
βομθγῃ 415 Αὐρθηζθυβθ 56 ῃοῃ. ρ].. ὅόριι. Τύδοῖ. 747: αὐτὸς δεδορ- 
κὼς κοὐ κατὰ γλῶσσαν κλύων. --- ἀνδροϑνὴς φϑορά εἷπ Ὑ Θγάθγθοπ, 
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ἀυγοι 6] 0 ΠηΠ65 ΜδΉΠΘΥ ΒίΘΥ θη, 8150. ΘΠ ἸΏ ΘΏΒΟΠ ΘΙ ΘΥ ρθη 68 
Ὑ ΘΥάρυθ θη. -- τεῦχος 488 Οοἴδ55, Βίου α16 ΠΎπΘ, ΘΡθηδ80 κύτος; 
χὰ 8512. αἱματηρὸν τεῦχος, ἀἴ6 Τοάθϑθατπο. 16 ΑΡβύπηχηθηρ ρ6- 
ΒΟΒΙΘῦ ἴῃ ἀον Υ δἰθ8, ἀ885 16 ΒΙΟμίθυ οἰπθὰ Θὐτητηβίθιη θυ ἃ], 
ἅδη δὲ ἴῃ δἷπθ θυ Ῥϑιάθη βδαΐροβίθ θη ὔυπθη, ἴπ α16 ϑανάτου ΟΟΘΥ 
ἴπ 16 ἐλέου Πἰποϊη]οσί. ΠῚ16 σϑυγδμη]οῃθ Αγ ον ΑΡϑυπησηθηρ, ὈΘὶ 
ΟῚ ἀδ8 ΟΘΠΘΙΤΉ 1858 ΑΘῚΓ ΘΙ ΠΖΘ]Π 6 ΤΥ ΠΤΩΤ Δ ΌΘΘΌΘΥ ὈΘΒΒΟῚ σϑνϑῃσχὺ 
τοΥθη Κοηπΐθ, τγϑι, 4885 76 ου ΒΙο μύθου 2 ΟΠ ϑύθιθ, ΘΊΠ6 ΒΟ γ8- 
Ζ0) ὉΠᾺ ΘΙΠΘΙ ὙΥΘΙΒΒΘΠ, ΘΥΒ16]0, γὸπ ἄθηθη Θ᾽ θη 61 Π6η, 716 ΠϑΟΠ θη 

Υ ὙΘΙΌΣ ΠΘΙ]6η. οὗ. ἔΓΘΙΒΡ ΘΟ θη τυ 1106, ἴθ ἀδ5 κύριον (611106) τεῦχος, 
46η ΔΠΘΙΘΠ 1 61Π ΖυγΘΙύΘϑ, ΠῚ ΖῈ1 ΑἸ ΠΔΠΠη6 ἀθυ ἀπρΊ Ἴσθι ΘΠΠτητη- 
βίθιπθ Ὀθβύϊπητηξο Οἰοἴδδ8 ΠΒΙ ποθι π]θσίθ. --- διχόρροπος χὰ 399. 

191---800. εὔσημος ΤΟὨ] Κοππό]!ο. --- δυσϑνήσκω 8. ν. 8. 
δυσϑανατέω. Ἰαπιρβαιι, ΒΟΒ ΘΙ βύθυ θη, Κοιησηῦ βοπϑὺ ΠῚ ὈΘὶ 
ἘΠαν. πα Ζυγαι ΘΌΘΗ 8115 ἴτη Ῥατύ. νου. --- πολύμνηστος ΤΟὨ] 61 σ6- 
ἄθπκ; 1451. πολύμναστον αἷμα οἵϊ οὐ ϑμπίθϑ, σὰ οΥΠπΠΘμ68, ἴῃ 
ἅδον Βυϊππουαπρ Ππαίζοπᾶθβ ΒΙαὖ. --- πάγη, ΟΊ ρ6. --- ὑπέρκοτος 
ΒΘὮΥ ΖΟΥΠΙΡ, Πτ0 Ὀ6Ὶ Εἰασρ. Ηθγο. Εἰ. 1087. υπα πῖον, ὸ Απᾶθυθ 
ὑπερκόπους 1656π, Ζὰ 452. --- διαμαϑύνω σ“ῖ6 ἀμαϑύνω (ἄμαϑος) Ζὰ 
δία τπϑόπθη, γϑυπιοπύθη, σου] ρθη; ἀ85 ΟοΙηρ. πὰ] ΠΟΘΙ 

ἴπ οἴπθῖθ ΒΎΔΡΊΩ. ἀθ5. ΑΘβΟθΎ]αΒ. --- δάκος (δακεῖν) Β155, 5 108; 
108 65 ΒΟΒΒαΠΙΟΙ6, τϑῖββοπᾶθρ ΤΊ ΒΊΟΥ. --- νεοσσός 485 ὅπηρ8, 
ὌΤΒΡΥ. γὸὰ Ὑὔρθ]π, βρϑθου δοἢ γὺπ 8 Πάθυθ ΤΉΙΘ θη, αἸο θυ. δα ἢ 
γοῖῃ Μθπβομοπ 485 ΚΙπά. --- λαβρός αἀπροδὑὔτη. --- ὠμηστής ΤῸ 68 
Ἐ]ΘΙΒΟῚ Θ5596Πη6,, ὙΧ1184Φ ΟὙ 8 Ὁ 88 ΤῊ. 

801 ---810, λείχω 16 06 ῃ. --- φροίμιον χὰ 51., ΠΙΘΥ ἀδ 85 ΘΥΒθ 
γον, ονσπουῦ, Δπὐνγι βοτῦ; λόγον ἐκτείνειν οἴηθ ρᾶθ 8.π85- 
ἄθμπθπη, νοι] δπῆσ Δυβίμῃγθη, δαβοιπαπαθυβθύζθη, 850 889. μαχρὰν 
ἐξέτεινας. 1194. ἐκτείνασα, 1201. μακρὰν ἔτεινας. --- συνήγορος ΔΘΥ 
τηϊίγοᾶθπάθ, ἀοΥ ἀπ], δου ποθι] ρου, ΒΙΘῚ’ γοὸῃ αοΥ θυ ηΐδ- 

ΒΡΥΘΟμ6 Ὡρογίν. --- πέπαμαι, ἐπασάμην ῬΘΒ1Ζ6Π. 

811--820, κάτοπτρον ἋΘΟΥ ὥ'Ρ16561, ψῖ6 ἴπ θη ὕΘγ80 (68 
ΑΘΒΟΎ]ὰ8 χάτοπτρον εἴδους χαλκός ἐστ᾽, οἶνος δὲ νοῦ. κάτοπτρον 
ὁμιλίας ἅογ ϑ'ρ16561, ἄθπ ἀθγν πιρδηρ Ὀιούθί. --- πρευμενής 
Βδη τ, σἀπδῦϊρ, σον ορθπη. -- σειραφόρος (σειρά, φέρω) ταῖς ἀπὰ 
ΟἾπΘ ἵππος. 88 δὴ 3611, ἂπ ΑΘ 1,)61π6 Ζίθῃθπαθ Ρ[οτστα, ἀαρθρθῃ 
ζύγιοι ἀϊθ ἃτα “0016 χίθῃθηάθη ΡῬίογάθ: 88 ψΊθυσθϑραπηῃ μού σθομῦβ 
ὉΠ ΚΡ γὸπ θη ῬθΙάθῃ ξύγιοι 6 οἷπ σειραφόρος. ἀυτῸ}} γγ610}}0 ἀ6Ὺ 
Ὑάρθη σο]οηκὺ πυχάθ. --- χρονίζω σὰ 7060. 

821 ---830, παιώνιος χὰ 495. --- οι καίω ᾿ἰδὺ ἀΘΥ ΘΡΙΒΟΙΘ 80Υ. 
ἔκηα, ἔκεια, Ὀδὶ αὐθίβομθπ ΠΙούθυη ἔκεα. --- δεξιόομαί τινὰ ταϊὺ ἀ8γ7- 
ϑορθούθηου Βϑομβίθηῃ Ῥορυΐββθη, ΘΜ 1] ΚΟΙΤΠ 6, ϑεοῖς σὰ 

4οπ ἀδύξογτη Ὀοίθπμα 416 θομύθ θυμοῦ θη. {θάρος μδὺ τηδῃ 
81 ΟΙΘΒΘ ΠῸΥ ΠΙΘῚ ψΟΥΚΟΙΠΘΠἄθηῃ Π)αῦν Απϑύοϑϑ ΡΘΠΟΙΏΙΊΘΙ ἀπ 
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ϑεοὺς μὲν νεγτηαἰ ποῦ. --- φιλάνωρ ψῖθ φίλανδρος δ πα ΔΙαπη, ααὐίοπ 
1100 6πᾶ. 

891 ---ὃ40, ἔκπαγλος ΘΥ̓ΒΟΠ ΠΤ ΘΟΚΙΙΘΉ, ππρ ΘΒ αθΥ, σον α]ῦϊσ. 
- χληδών (καλέω) νῖθ φήμη οπιοη; ὅδ ρθ, αν ομ τ. -- παλέγχοτος 
χὰ ὅδθ. --- λάσχω τὰ ὅ79. --- ὀχετεύω (ὀχετός) ἴπι οἰπϑὺ ΕΠ ΠΘ, 
ἄγ οἴπθη Κϑηδ] Ἰοιύθη, ΔΌ]ο θη; ΠΙΘΥ τιγα ἀ65 ἀονομς 
δἴπηθιη ΒΘΟΠ6 ψΘΥρΊ ΟΠ θη, (61 561η Υ̓ΔΒ56 1 σοη ΤΊΟ]α Ὀ15 ΑΥΡῸΒ Ἰοιθῦ. 

841---8δ0, πληϑύω νο]] 5εῖπ, ψοτάθῃ, 5ῖο 8 {116}, λόγοι 
ἐπλήϑυον, ἀΔ5 Οονομν τυ 5, ΒΘ Π7011 ἃπ, γουν!θ! ]Π]οὺθ 5101}. --- 
δίκτυον, τὰ 548, --- τρισδώματος Γηρυών ἄθν ἄγ 61] 61 1586. ΟθΥΎΟΗ, 
ΟοΥγόπθΒ, ἄθιη Ηθύοαϊθθ α16 ΒΙπά θυ ἐου στ θ, 1ππ βο δῦ ταϊῦ ἀθ πὶ 
ῬΈΘΙ]6. ου]ορσίθ. --- χϑονὸς χλαῖνα γοπ ἅθι' 46πη Τοαΐθη ἀπη  Ποπᾶθη 
Ἐτγαθ, ἀογ Βταθηϊηθηΐθ), 488 αὙδΡ: ΒΕ]. Ησοτ. ΤΠ. 8. ὅ7. ἦ τέ κεν 
ἤδη “Ἔάινον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ᾽ ὅσσα ἔοργας. ΤΠοορπ. 429: καὶ 
κεῖσϑαι πολλὴν γαῖαν ἐφεσσάμενον. --- μόρφωμα, ἀ Θδίε!, Κα ΡΘΥ. 
- ἀρτάνης ϑύτ!οκ, 561]. 

801-800. πίστωμα νῖδ πίστις Π65, Β ἀπ 4 Π155, κύριος π΄. 485 
τπίοτρίαπα ἀπ5θ6 165 ΘΒ Θ]]16Π6η Β΄ π4π15588. --- δορύξενος ΔΘ Υ 
ΠρΡθουίσουαπα; ἀοὺ 85. δἰπθη Βϑῖπαθ θη ΕὙΘαμα σθνόσγᾶθῃ, οὔθ 
ον ἵπὶ Κυϊθρο νεουθάπαοίθ, στο σαι υϑᾷ, ἄρουη. α αϑύϊγθαπά. 
--- ἀμφίλεχτος ὈΘπ γι θη, βύτοιθθπα ἀπ οὐνῶβ 1δδ7; σθ1ἴ61- 
μα, θα ΘΠ ΚΊΙΘΠ. Απ ΠΠΒΘΥΟΙ Κ'.6116 1600} Καππ ἀμφίλεκτος πὰς 
α16 βἰ που ἔγθ, ΔΌΘΥ ἀυτοι ΒΤ ΘΙ μθμ 46. ΑΠΘ]ΟσΊΘη. σϑβομὐχίθ Βθαᾶθα- 
ἕὰπρ ἀορρϑὶῦ πϑρθη. --- δημόϑρους, νοῖὰ ΟΙΚΘΟ ροτθαθὺ, 8ὰ8- 
ΘΘΒΡΥΟΘΟΠ6ῃ, 911, 1578; τὰ αΘΒΟΏΥΘΙ 465 Ψ ΟΙΚΟΒ θοδύθ μπᾶ, 
αἰθοὸ δημόϑρους ἀναρχία δ᾽ ΠΟΥΤΘΠ]οΒ6 Ζαβίαπα, πθὴπ (88. ΔΟΙΪΚ 
ἀυγομθι πδη θυ βομγοιύ, ἀθν Ν οΙΚδϑιβίαπα, -- σύγγονος ἀυτοἢ 
ΒΙα θνουδπαἀὐβομαῖν γουθυπᾶθη, ΔΗΡΘΡΟΥΘΠ. --- λαλτίζειν 
χὰ 572. --- σκῆψις Νονπαπᾶ, ατπαπᾶ. --- ἐπίσσυτος (ἐπισεύω) πϊπ- 
4 6116 4, 8 ἀσ]η ρ 654; ΒΘ Ὀ ΘΟ 6 πα. 

801-- 8τόὸ. σταγών Ττορΐοη. -- Οὀψίκοιτος δρᾷν 5ομ]δῆθπ. 
σομομα, βρουβοίζα βρϑνρθβο] 5861, ΠῸῚ ὨΙΟΥ͂ ΨΟΥΚ. -- λαμπτη- 
ρουχία 4ῶ5 Πϑπομθη μα] 6η, λαμπτήρ ἀθν ΤΠ ϑαομ θυ, ἴῃ αἰΐου 
Ζεῦ οἷα (θϑίθ], Ἡθυα, δα ἄθπι Ἠο]Ζ χζὰν ΕΥ]θαοηίππρ 65 ΖΙΤΏΤΠΘΥΒ 
ἀπρσοχίϊηαοὺ πγυγαθ. -- ἀτημέλητος ἀπ ὈΘποΥρσὺ, γϑυ δ ο ] βδιρῦ, --- 
κώνωψ αἴθ ΜἄοΙΚ6. --- ῥιπή ΝΥ αν, Βομσσαπρ, Απάτνδηρ, ὑηυροίιι8᾽ 
ὨΙΟΥ ἄογ ΕἸ. ΘΙ ΒΟ] αρ. -- ϑωύσσω ταΐθη, ΒΟΒγΘΊΘπ, ΠΙΘΡ τος 
ἄογ Μάοκθ βυτμηθη. --- ἀπένϑητος πίομὺ ὑγϑαθυπᾶ, 1614108,. 
γοῖὰ ΒομιηοΥ θοίτοι. --- βούσταϑμον ἀ6γΥ Κὰα5681]. 

811 -- 880, πρότονος. πρότονον 485 Τα, γγ6] 6 Π685 σοι 6. Θριίσθ 
465 Μαβίθβ. πο ἄθηι ψογᾶθυ- ὑπαὶ Ηϊηΐου 6116 465 ΘΟ Π1 [85 σθβραππῦ,. 
γγϑ. --- στῦλος νγῖ6 στήλη 16 516, ἄἀθτ ΡΈΘΙ]6Υ. --- ποδήρης ὈΪΒ 
δαΐ 416 Βπβθ ὑϑιομοπᾶ; στῦλος ποδήρης ἴαδϑὺ τηδηι τηθὶϑῦ 815 
συυπάξοβίθη ΡΙΘΙ]ου (4150 ποδήφης --- Ξς χηϊὺ οδύρ οι σύθηι ἘῚ1586), τἱοῖ- 
ἐἰσου γϑυβύθὐ ταᾶῃ ἀαγαπου οἰπθα ἄθη Εἶπ 585 (οἰποβ αθοϑπαθ5) Ὁ1]- 

ἑζος ραν δ το τὶ τὶ 
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ἀοπᾶσθη Ῥίρθι!ου αἷθὸ ἄθῃ ῬΙΘΠου, δα ἄρῃ ἀὰ5 σοθϑταθ βἰθῃῦ: τοῦ 
ΘἸθίομου. ατυπαθοθαθυαίιμῃρ (65 δηνονίθβ τὰ ποδήρη 1566 46 Ε'α85- 
ϑῳἄοκο; ἴῃ 46η Ζιιβαιητηθησθβϑίχζίθῃ Α 4] ο κἐϊν!5 δα ἤρης (τοι αἴρω) ἰδὺ 
6 216 Βεοβίδπα 81} δῖιο βοηβὺ πὔπῆρσ Ὀραθαύαησβ]05. σθυόσάθῃ. --- 
πρόσφϑεγμα Απτοᾶθ, αΥὰ858. -- ἀπήνη σὶρ ἅμαξα οἷπ νἱϑυυϑά- 
τῖσον δ αρθη, ἀπῇ ΤΠ) βίθῃ οὔθυ ΜθηβοΠπθη Ζὰ ἔΆΒΠΥΘη, ἀδροροθη ἅρμα 
οΥ συγοιταγῖσο δγοϊνγαροη. --- πορϑήτωρ ροοῦ. 5. πορϑητής ἅδ᾽ 
Φουβυδτοϑυ, ΕΤΟΌΘΥΘΥ. 

881--ὅ00. τέλος 485 Θααύβαιαύ, Ατηὺ, 1107. ΒΊΟΥ ἀπρονν. 
ῸΠ Θἴπ6Υ 5 ΚἸΔΥ θα γουυἹο πηρ.. --- πορφυρόστρωτος (στρώννυμι) ταϊὐ 
Ῥαγρυτνάθοκοη ἀρθουρυθιθὺ; ΠῸ ΠΟΙ σουκ. --- μαχρὰν (ῥῆσιν) 
ἐκτείνειν σὰ 802. --- ἐναίσιμος τὰ 780. 

891---ΘΟ00. ἁβρύνω (ἁβρός) νοΥν ΘΙ ΘΒ] 6 ἢ, τοῦ 6108 - 
ΠΙΟΒοΥ ὕδρριρκοιὺ Ῥθμδηαθ1π: ρᾶ85. 5012 561π: 516} ΖΊΘΥΘΠΗ, 
κατὺ ΓΒ]6π 1170. --- χαμαιπετής τῇ ἄἀθη Βοᾶθη σϑνουΐθῃ, 
τὴ θα 6 ἸΙΘσΘη α, 16 π80 ἢ ΟΥ̓ Δ ]Π5Ο Ποὺ Θιξίθ α16 ὔπιρθ γϑὺ- 
Θῃγὺ συσάθη, ἀρουη. ἀπ ίουν ἀν [1 ρ΄. --- προσχαίνω δ Πρ ἢ Π 61, ΒΊΟΥ 
τινί χ. β. προσχανεῖν οἷπ τπιπύουνν ἄγησθα ΘΟ ΘΒΟΉΧΘῚ τηϊὺ νγοιὑρ θυ πθύθυῃ 
Μαυπαᾶθ σὰ «6ππδηα ΒΙπϑιῇ θυ μΘΌΘη, 1π πη θυ ἀυ ΠΠ σοΥ ππα ρϑύ ἢ 6- 
βου Βθάθ ΔηΒΡΥ ΘΟ 6η. --- τιμαλφέω γΘΥΘΏΥ ΘΗ. --- κάλλη 
ρυϑδομίῖσο, Καπούνο!]ο Αὐθοιύθη, 5ὐοῖξο, ΚΙ θυ, Τ᾿ ΘΡΡΙΟΒΘ. 
- ποδόψηστρον (ψάω) σογδη τηᾶῃ 416 Ε586 δον βού, ΤΘΡΌΊΟΠ. 
- ποικίλον οἷαι θαπίθβ, σοβϑύϊοκίθβ ΚΙοια, Ποῖ. --- ἀυτέω 
(ἀυτή) νῖθ ἀύω 56 γθίθη, ταΐθῃ, ὑδπθΠ. 

901---ΘΤ10. ὀλβίξω νῖο μακαρίζω οσἹ Δ ΚΊἸΙΟΉ ρτ 561. -- εὐὖ- 
ἑστώ σὰ 080. --- εὐϑαρσής αἀπνούζαρὺ, σοίτοβὺ, σαύθη Μαΐῃθ8. 
- τέλος Ἐπ α 2161, ΒΘΒΟΒ]Ὸπ55, δ ογβοῦζ. -- ποικίλον τὰ 899. 

911-- 020. δημόϑρους τὰ 850. δὶ φήμη 4865 ΝοΙ]Καατθ 61]. 
--- ἀφϑόνητος ἅδη α16 ΜΙπδσαπδὺ ποὺ ἐσ ι{{Ὁ{Φ πὰ ποῖ ἃ οὐ, ἐπί- 
ζηλος (ζηλῶ) πεὶἀ πα θαυ ύμ, 5] ἃ ὁ ΚΊ1ΘΉ. --- δῆρις. μος τ. εως, Καὶ τα Ὁ, 
Βύγοῖύ, --- ἀρβύλη, ἀρβυλίς ἀθν ΟΠ Ό ἢ, ἀθι ἄθη σϑησθῃ ΕἾι55. Ὀ18 8Π 
416 Κὰὺπόο!ο] Ὀϑαθοκέ. --- πρόδουλος απ ΚΒ ΚΙαν 6 5, ΒΚΤ πα βύθ116 
γουύτθἑθηα, πτ ΠΊΘΥ ν οΥΚ. --- ἔμβασις 48,5 ΕΠΠ ΠΟΘ ΒΟΥ θύῃ; 488 
ποτθα τη8πη ὑτῖ δ, σῖ8 ἄθυ βομ ἢ. --- ἁλουργίς 85 Ῥατρατν- 
ΚΙΘΙα; μῖοὺ 485 Νοιΐσιμη σοῃ ἁλουργής (ἀιοἢ ἁλουργός), νγ 611 πἰομὺ 
γο ῬΟΤΡΟΥΚΊΘΙάογμ, βοπάθγηι σοη Ραγρυγβίοθη, Π θη, α16 Πα 1ϑὑ. 

921-- 990. δωματοφϑορέω 485 Ηδ5, ) ογτα ὅσοι δὰ αΥ απ 46 
γ]ἹΟ ΘΠ, ΠῸΤ ΠΪΘΙ νους. --- ἀργυρώνητος (ὠνέομαι) ἀτὶ ΞῚ1ΌΘΥ 6Υ- 
Κωυΐέ, Κοϑύρϑτ. --- ὑφή (ὑφαίνω) ἃ85 6 Ὀ6π, Οα δ ν 609. --- πρευ- 
μενής σὰ 818. --- ἐξαίρετος ἀΒοΥν ἅμ], Δ ΒΘ ] 656 η, ΠΘΥΎ]]ΟὮ, 

991---θ40. ἰσάργυρος 511} ρΊο οι, 5] ΠΡ τσ θυ ῃ. --- χηκχίς 
1105 Ηδυνου 40 6]]16π4 6, τῖθ αββου, ΒΙαὐ δι ἄθυ ῆπυμαβ, 
Βομνοῖββ, Βϑυ, Ἡδποῃ, Θύα]πι, κ. πορφύρας ῬΌΤΡ π18 αἴ. --- παγκαί- 
νιστος (καινίζω) 506 85 οΥ̓πϑυῦ, ΠῸῚ ΠΙΘῚ νοΥΚ. --- βαφή τι 229. --- 
πατησμός (πατέω) 445 Ζονίγοίθη. --- προφέρω γοτη (ΘΒ ΡΤ ΟΟΠΘηΘΕ 
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γοΥΥϊπ ρθη, δηλ θη, ΒΙΘΥ γοῖη ΟΥΔΚΘΙΒΡΥΘΠ6 νρ]. Ἠδτοα, Υ, 
θ8: (τὴν Πυϑίην) προφέρειν σφι τὰς ᾿4ϑήνας ἐλευϑεροῦν. --- κόμιστρον 
(κομίζω) Τυδρουϊομπ, Τ᾿ομπ ἄν Βσυθύθαμπρ, ΜΙιύ6] σὰν ΒΒ. - 
τϑέθαπρ πὶ σῶστρον, ΘΌΘΠ50 δέδαχτρον ΤΘΒΥΟο]α, ϑρέπτρα ΕΥ̓ ΖΙΘμπηρ8- 
Ἰομη. --- φυλλάς χὰ 81. --- σείριος 6158, ὈΓΘΠΠΘΠ4, σ. κύων οὔδΥ 
ῬΙο5 ὁ Σείριος δ γίνι5, ἀθν. Η ὰπ ἀ 5 5061 η. 

941. 950. δωματίτης. ἴεια. δωματῖτις, πἄπι 5110}. --- ὄμφαξ 
416 αὐτοῖο, βϑατο ΤΎϑαθ 6, ὟΥ ΘΙΠ ΌΘΘΥΒΘ. --- τέλειος ΤΟ] πα 8 πᾷ 

μοιβδὺ ἄθὺ Μϑπῃ ἴπ Βεοζὰρ δυΐ 485 Ηδιβ, Ὑγ81} ΟΥ α16 πϑαβΠοπθη Απ- 
σϑϊοσθημθιίθη νοΠληγύ. 16 Οὐ ΠΘΊββθη τέλειον Ἰπβοΐθυι βῖ6. Α]168 
20}. Μο]]οπάσηρσ ἔληγθη, ὈΘΒΟΠαΘΥΒ 6] μΙρθπ, ππίθυ ἄἀθυθπ βοΐ 
ἄϊ6 ΒΜ βἐβῃύ, ἄδμοι Ἥρα τελεία Πιηο φγοηειῦα. --- ἐπιστρωφάομαι 
πϑ ας Ῥοβαομ6η, δι85- ἀπᾷ ΘΙ σΘΠ ΘΠ; 510} πγ͵ὸ δα!Πο] θη. 
- προστατήριος γογϑύθμοπα, ὈΘϑομ  σοπα; π. καρδίας ὙΟΥ ΟΘΥ 
5.6616 ΞΟ! πὸ Ὀ6Ππᾶ. - - τερασκόπος ροθῦ. βίαι τερατοσκόπος 261 ΘΒ 61 - 
ἀθαξοπά, νουϑπθπα, ΔΗ πα πΠ Ρ5001]. 

951---Θ00. μαντιπολέω (μαντιπόλος) ΜΘΙΒΒΘΡΘΠ, ΠῸΣ ΒΙΘΥ 
γοΥΚ. -- ἀποπτύω ΘΒΒΡΌΘΚΘΠ, νΘΥΒΟΒ Π6Π, γῸΠ 510} ὙὙ67- 
ἔθπ, γοβριμ676. --- δύσκριτος (ὄνειρον κρίνω) ΒΟΠ ΤΥ Σὰ ἀθαύθη, 8τ5- 
ΖΌ]6Ρ 61. --- εὐπειϑής Ἰοϊομ σΘ ΒοτοΒοπᾶ; Ἰοὺ ἅρουυθαβπᾶ; 
ϑάρσος εὐπ. (5 Ηδ72) ἸοΙομῦ ἀθουγθάθπαθ, ἃ. 1. ἔθβδέβ Ζαυθυ- 
βού. -- πρυμνήσιος (πρύμνα) 485 501 5 1 πύθυ 611 Ὀούτο- 
ἔθπα, τὰ πρυμνήσια (σχοινία) Τῶτπ 6, Ὀϑἔοϑειρσί απ ΘΒ ΠΝ ΒΙ που 6116, 
τη ἄθπθη 85 ΚΟ Β1Ε δπὶ Τιϑπᾶθ ἀηρθθαηαθη. τγα166. --- ἐμβολή 4 8.5 
Ηϊποὶπ τ θῃ, ἐμβ. πρ. ἀδ5 ΗἸποπυγουΐθη ἀοΥ Ταὰθ ἴπ ἀἃ5 ΘΟΒΠ 
δὶ ἀδογ ΑΡέδμτί. --- ἀκάτη, βοπδὺ ἄκατος 485 Κ'ΟΒΙΓΕ, -- παρηβάω 
ρου ἄωβ Κυδύψιρο Μδμηπμθβα]ῦθυ Ιπδπ5 561π, ΘΙ [ΘΥπ, Υ67- 

ῬΙάμΘπ; πον ἀθουίγ. σου ἅθν Ζεῖῦ (ἐοηυριι5 ἀοβογιῖε). --- ναυβάτης 
σὰ 592. 

961---Θτύ. αὐτόμαρτυς θ᾽ 5610 5 5ῖ0} Ζθιαρ8 15, ἀπ ρθη- 
ΖΘ Ὲ 68. -- σπλάγχνα ἀ16 ΕΠ ρΘ 61 46, 85 [πποῦρ, 485 απ ἀν, 
ἘΪΕΥ σοθ ΑΒ Πα συ θυ 561. --- ματάξζω μ στιομὺ πϑπάθ]π; 
5108} ἐδ 5 6 6η. -- ἔνδικος σ ΘΥ Θο ὲ. --- ψύϑος χὰ 4602. 

911---Θ80. ἀκόρεστος (κορέννυμι) Ὁποτβϑ 110}, πιομὲ χὰ 
Ῥοίγιθαϊσ θη; Βἴου απ 1296 πΙομῦ (16) Ῥοἰυ θαϊσοπᾶ. --- τέρμα 
ἄρον Ἡδπορυαπκύ, α1ρῖ86]. --- ὁμότοιχος (τοῖχος) ΥΥ ἃ ἀπ οὨ θᾶτ. 
-- εὐθυπορέω σοτδᾶο Τογύρσθιθη, πότμος εὖὐϑ. ἀδ5 σ᾽ ΚΊΙΟΝ 
ἀδμῖπ 5οροὶπᾶθ ΘΒ  Β 10 Κ. --- ἕρμα δ άέσο, ϑδπάραπκ, ΚΙΡ- 
Ρθπ. --- ατήσιος ἄθπ Βοβιύς ρούσοίξομα, χρ. χτ. Βοβιύχσζυμαμι, 
768. ζαρυϊϊαγῖδ. --- ὄκνος 485 Ζοιάοτῃ, Ζόσοτπ, θροῦς; 
16 Βατ ομύ. --- εὔμετρος τὴ 5515, ΤΠ 85570}1, 108] Δ Ό ΘΙ 6586}. 

981---Θ90. γέμω νο11, Δι οἴ 110 5.6 1π. --- ποντίζω 1π5 ΜΘΟΥ 
ΒΘΙΚΘΠ, ἀδ5 Ξ'ΠΏΡΙΘΧ 5681 β6]ΐθῃ, σϑυν. χαταποντίζω. ---- ἀμφιλαφής 
Ὁ1η ἔα 5584, στο58, Γ᾽ ΘΒ] 1 ἢ. --- ἐπέτειος } ἃ ΒΥ] 16. --- ἄλοξ ἀϊθ 
ἘΌΤΟΠο. --- νῆστις ζὰ 189. νῆστις νόσος 416 ΚΥδπ Καοῖύ, ἀ85 Ποῖ άθ πα 
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Ὧ65 Ηυηρουβ, θρθηβο 1593 νήστιδες δύαι. --- ἐπαείδω, ἐπάδω ἀδτα 
ΒΙησθη, ἀαγτοῃ ἀοϑδπρ ΠΘΊ]6η, ὈΘΒΡΥΘΟΠ ΘΠ, δῇ α1686 ΥΥ̓ οἰδθ 

Ουτᾶθ ἀδ5 818 (6 Υαπαᾶθ ἢϊθθβθπᾶθ ΒΙαὐὺ σοβα!ῦ. --- ὀρϑοδαής 
ΟΜ Καπαϊρ, πῸν Ὠΐθυ γουκ. Φθάοοι ἰδοὺ Ο}] Ὀρϑοδαῆ Ζὰ Βομγοῖθθα 
ἀπα α165 δἷπ Οὐ] πϑπηθη 68 Αθβοῦϊαρ. 

091-- 1000. ἐχχέω αὐϑρίθββθῃ, ϑυββομ  8η, ΠΙΘΥ 8885- 
ΒΡΎΘΟΠ 61. --- βοέμω, Ὀτῶπ56π. --- ἐκτολυπεύω (τολύπη Κπϑα] ὙΥ 116) 
ΦΌΜΙΟΚΘΙπ, οἰπθη (ἀράδηκοη ΠΟΥΘ ΒΥ ΥΥΘΠ, θη Ο ΚΘ] η. -- 
ζωπυρέω (ξζώπυρον Ἐσπκο, οἸμαπᾶθ Δ50}86) ἃ πέδομθπη, πιθθΣ 
ἃπι χἀπα 6η, 6 πη ὑ{Πλτη 6 πη, ΘῈ ΓὙ 6 5 6. 

1001---1010. ἀμήνιτος τὰ 632. --- χέρνιψ 485 Υ ΘΙ 8556 7, 
ταὶϊξ ἄθπὶ 416 ΤΉΘΙΠΠΘΉΙΠΘΙ ΘΙ ΠΟΥ σού θβαϊ θη! Ηδπαϊαησ Ὀ6- 

ΟΒρτοησὺ υγάθηῃ, Ὀ61] ἨΟΠΊΘΥ Ὀ65. 45 ΥΥ̓ΔΒΟΒΤΆΒΒΘΥ ὙΟΥ ἀογ Μϑ}]Ζοῖύ 
(ϑρᾶϊον ὕδωρ κατὰ χειρός ἀαπᾷ νέψασϑαι, ἀπονίψασϑαι, 510}. νοῦ ταπὰ 
ΠΟ ΤΊΒΟΠΘ ἀ16 Ηδπᾶθ ὑγαβομ6η). [πὶ ἀ6γ Ἰϑύχίουθῃ Βαΐρ. ἰβῦ ΒΙΘΣ 
χέρνυψ πἰομῦ σὰ πϑηπηθπ, βοπᾶθυη κοινωνὸς χερνίβων ἰδὲ ἀοΥ ΤἼ61]- 
ΠΘΏΙΠΘΥ 81 Υ̓ΘΙΠΥΆΒΒΟΥ 6465 Ηδ568, 4180 4885 Μιίρ]θα ἀ65 Ηδαβθ68, 
(θγ ἘΔΙΉ]16. ---- κτήσιος βωμός ἀοΥ ΑἸΐαΥ ἀ65 Ζθὰβ χτήσιος οὔθι ἕο- 
χεῖος, ἀε5Β. Βεβο ὐζουβ σὸὰ Ηδὰβ ππᾶ Ηοΐ, --- ἀπήνη χὰ 879. -- 
ἐπιρρέπω τὰ 241. --- ἀρχαιόπλουτος νοι ΑἸΌΘΥΒ ΠΟΘΙ τοῖοι, δ᾽ ὃ- 
Ῥοσανοτυ. --- στάϑμη 4δ5 ΒΙομ βομ ἰδ, 416 ΒΙΟμὑβομπατγ, παρὰ 
στ. πο ἀθν ΒΙΟΒ βομ παν, π80}} ἀ6Υ ΠΘρΡ6], πο} βΒύγ θη σ᾽ ΘΙ 
Βϑομί. ἣν 

1011---1020. ἄγρευμα ἀδ5 Οοἴδηρδθπθ, ἀθΥ απο, Βοαΐθ: 
485 Βδπσπθύζ. ---- ἁμαξήρης (αἴρω, γ5]. ποδήρης 872.) ἂἃπ ἅδη ἃ - 
δ6πη ροἴασί, ἁ. ϑρόνος ἀθν Υ αριϑιηβὶῦ, πὰ] ΠΪΘΙ γοΥΚ, 

1021---1080. μεσόμφαλος (ὀμφαλός) τιϊύδοπ πὶ ΝΩΘΡ6], ἱπὰ 
Μιζο]ραπκῦ, ἑστία μ. ογ΄ Ηδγὰ ἴῃ ΜΙ ϑΙραπκὺ 465 Ηδυβ68, ἱπῃ 
Ἡοΐνδυτα: 65 ἰδὺ 6ὺ ΑἸΐαυ 468 Ζεὺς ἑρκεῖος, χὰ 1004. --- ἀξυνήμων 
(συνίημι) νπῖΘ ἀσύνετος πἰομῦ γουβύθμθπα, ἀπκαπᾶϊρ, Πὰν ΠΪΘΥ 
γοτΚ. -- κάρβανος ν16 βάρβαρος. --- νεαίρετος Θ0 6 π ρ6ἴδηρ 61. 

1091---1040, ἐξαφρίξζω (ἀφρός) ἀυβϑοπδαππιθη. --- καινίζω 
ΘΥΠΘΌΘΥΠ, οὗμγδαϑ 818 οὗνδαϑ Νϑιθ5, Ζιουϑύ, σΟΌΥΘΌΟΘΙ ΘΠ, κ. 

ξυγόν ρτὰξεο 485 πθ΄ 6 206}. --- δᾷ ἀοΥίβοιι 50. γῆ παῦ 5108}: 815 [᾿- 
θυ) ὐϊοη 1π ΘΙ ΠΖΘ]ΠΘη ΕΌΤΤΙΊΘ]Π, τγῖ6 οἰοῖ δᾶ, φεῦ δᾶ οΥμαίθη. --- 
ἀνοτοτύζξω (ἀνά νπῖὶο πῖγ: ὧὺ Γβθυζθη) ΘΗ ΚΙ θη, ὀτοτοῖ ἃαδτα- 
ἔθη, θῦθηβο τί τοῦτ᾽ ἔφευξας 1273... 50 αἰάζω γοπ αἰαῖ, οἰμώξω γοι 
οἴμοι, ὥξω γοὰ ὦ, οἴζω γοη οἵ, -- ϑρηνητής 6Υ ὙΥοἰποπάθο, 
Ὑ ΘΕΚΊΙαρΡ 6 πα. 

1041---10ῦ0. δυσφημέω ((δρθπηβ. εὐφημέω) ΥΥ οὐδα γοπ θὅ56Υ 
ογροάθαϊιηρ, ὑπραβϑοπᾶθρ ήογῦθ βρυθόμϑθῃ; δυσφημοῦσα 
τὸν ϑεὸν καλεῖ, 516 τυαῦδὸ ἄοπ αοὐὐ πὶ ππρομδτίρϑη γογύθῃ, 
ΠδΤΉ]Π1ΟΙ. τοὶ ΚΙασθπ θη (ὑθβοηγοὶ. --- ἀγυιάτης, ου (ἀγυιά ϑέγαβ86), 
θυ. ᾿“γυιεύς, Βοϊπατηθ ἀθ5. ΑΡ0]10 815 Βϑβϑοι ζουβ θυ ϑύγαββθη απ 
ῬΙαΐχο, 465. Αὐβρᾶηρθ ὑπα Εϊηρσάηρϑ. Π16 ΒΙἀ5ὥσ]ομη 465 Αρ. ἀσγίθαβ 
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ὙΆΓΘΠ ὙΟΥ ἄθη Ἠδιυβίπάγθη δαΐσϑβίθι, --- μόλις υἱα. οὐ μόλις πον 
υἱῶ, 51 ΟΠ ΘΥ, σϑ Ζ]10}. 

1051---1000. ψύϑος τι 462. --- συνίστωρ ταὶ Ἰ55θπᾶ, 
Ζοαρδ. -- αὐτοφόνος Ξε] ϑὐςδάϊοπα, ἀθι 59, οὔθυ. 16 βϑιπῖσθῃ 
ἐδαϊοί, αὐτοφόνα κακά Υ οὐ νγᾶπἀ θπτηοτά. --- καρατόμος ΚΟΡ[ΔὉ- 
ΒοΒποιἀοπᾶ. --- ἀνδροσφαγεῖος τὰ πη ΘΥ] ΟΥ̓ ἀ 64, πεδορραντήριος 
ἄθη Βοᾶθπη (μἰ ΒΙυ}) ὈΘβρυ ὑΖθ πη, ΠῸΥ 16. γουκ. «θάρος; μαὺ 
τῆ ἄθη Βερυ ἀθ5. ΒΙαΐθθ σϑυγηϊδδὺ ἀπ ἄθ5}810 φονορραντήριον 
ψουταυμοῦ. -- εὔρις. βοπδὺ εὔριν, εὔρινος ΒΟΥ βρ ἄγ 6 πᾶ. -- μα- 
τεύω “ῖρ μαστεύω 50 ΘΠ ΘΠ, ἡγυοϑίϊρο. 

10601---Τ010. βρέφος ἀδ5 ΝΘΌΡΘΌΟΥΠΘ, νὸπ ΤΠΙΘΥθη ἀπά 
ΜΘμβΟΠθη, 8150 85 “ππηρθ, 485 Κἰπᾶ. --- δυσίατος (ἰάομαι) 56 ΠΤ ΘΥ 
Ὧὰ ἢ 6Ὶ16π, ἈΠ Π ΘΙ] δ . --- ἄνδρις τ ν71558Ππ4, ἀπ κπππὶ αϊρ. 

1011---1080. ὁμοδέμνιος (δέμνιον σὰ ὅ8. δεμνιοτήρης) Τρ 6Υ 5 8- 
ποβ86, Θδὐδθ, παν ΕΪΘΥ νοΥΚ. --- φαιδρύνω, φαιδρόω (φαιδρός) τ᾽ πὶ- 
σθῃ, τϑῖπ ΦΒΟΒΘΩ; ΘΥ μοίύθτη, --- ἐπάργεμος τηῖὐ οἴπθια ἀργεμός.. 
δἴποιη ΕἼθοῖς δῦ ἄθυα Ατιρθ, Ὀθμαῇοῦ, Ὁ11πα:; ἀππκΚ6], ἀπυϑυβύβηα - 
116. --- ϑέσφατος γοι αοὐὐ νογκαπαρί, σον οἰ ββοσύ, τὰ ϑέσφατα 
16 ΟΥ̓Δ]. 

1081---1090. κατολολύξειν τινός, ἅ θ6Υ ἘΠ 7 861π; νρῖ. 1201. 
ἐπολολύξειν. τὰ 28.: τιν ΠΙΘΥ σου. --- λεύσιμος δΒιο!πὶσοπᾶ: 416 5ο!πϊ- 
δυαπδ νοἐτορέοπα; ἀον ϑύθιπισαπρ Υ ; ἴῃ Ἰούχίονον Βραθυϊιῃρ, 
ἰοὺ χαταλεύσιμος γοπ ἃ]ΐθηι ΤΟ ΧΙ ΚΟΡΎΔΡΠΘΗ Ἐν ἢ - ἐπορϑιάζειν τὰ 
99. -- φαιδρύνω πιι 1074. --- κροχοβαφής Βοΐ- 
ἔσδηροῖθο; Βου σοὰ ΒΙαἰβ τού; σὰ 229. --- καίριος. ἃτη ΥΘομῦθπ 
ἘΊ]ΘΟΚο (ἅ. 1. 00 4110} ὑγοῖξοπα. -- πτώσιμος τὰ 622. --- ξυνα- 
νύτω ΖΡ ΊΘ1 ἢ γΟ]] θη θη, ΠἰδῚ δβοϊαῦ. 

1091---1100. μελαγκέρως ΒΟΉ νγαΥα Ρ6} ὅτ πὐ. --- ἔνυδρος ψῖθ 
ἔνυγρος ὙΔΒΒΘΥΤΘΙΟΙ, τη ὐ Υ ΑΒΒΘΥ σ 6 {170 --- κύτος σι 512. λέβης. 
ὰ 429., ὈοΙᾶθ μῖθυ αἴθ Βαά ον ἀπαῖον - δολοφόνος δἰ πον] 5016, 
τηοτ ἀ6πᾶ, τὶ Θ τ 6} 61 τὸ ὃγ ἀ ΘΥ 180}. --- ϑέσφατος χὰ 1078. --- γνώ-. 
μων ἸποπΝ ΟΥ. --- ἄκρος σὰ 611. --- προσεικάξζω τὰ 155. -- πολυεπής, 
γί6 16 Υοτίθδ οαὐπο]θθπα, δῦ ΒΙΘΥ ἄθυη ϑ᾽ππθ ΠΘΟΝ νἱο]ἀθανρ,, 
ΠῸΥ Πἰδυ ψουΐς. --- ϑεσπιωδός ἀπγο συν 166 ΕΠἸΠΡΘ απ Ρ 518- 
σοπᾷ, τ οιβϑαροηᾶ, σού θοροὶβύοτί. τέχναι ϑ. ΟΥ̓ΒΕΒΙΕΡΕΙ ΜΕΝ 
οἰ βϑδράηρθπ, Ζι 289. 

1101---1110. κακόποτμος νοῦ Ὀῦβϑιῃ ΘΒ Β0Κ, ἀαΡΊ ΕΣ 
116}. --- ἐπεγχέω ἄασχα ΘΙ ΠΡΊΘ558Π, ἐπέγχυτος Ἔ " ΠῸΥ ΠΙΘς 

γοῦΚ. --- φρενομανής ΘΠ ΠΒΙΠΠ1Ρ, θΘροιβύθυῦ, πὰ] ΠΊΘΥ ὙΟΙΈ. --- 

ϑεοφόρφητος γοι αοὐὐ ξοτύρουιββοι, σού ορ οἰδύοευ. -- νόμος. 

ἄνομος οἷῃπ ἰθβᾶπρ, (6Υ Κοίπου δύ, {πρ] Ὁ 5 ρ 658 Πρ, -- ξουϑός 
5610, 5ομοίπὐ ϑθοι ἴῃ ἀον Βαύρ. Ἀ6]] δ ποπα ρορυϑαομῦ σογάθῃ Ζὰ. 

βϑίῃ; δἱβ Ερι πϑίομ (6. Ὁ ΤΠ ΘΟ ἃπᾶθγον Νῦροὶ, Κοτησηῦ 88. 

ὀὕθου νου. --- ἀμφιϑαλής ἀνὰ Ὁ] ἃ αὖ, τ 610}. 
1111---1120. πτεροφόρος ΒἘἸ] ἂρ 6] ὑγᾶρδπᾶ, σ 6] ἃ ρ' 61}. ---- σχισ-- 

ὶ 
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μός ἀα5 ϑραϊίθι, Ζϑυύβϑαθη. --- ἀμφήκης δι ὈοΙάθπ ϑοίύθη ρ6- 
ϑριὐσὺ, σϑβοματε, στ Ιβομποίᾶιϊρ. --- ἐπίσσυτος χὰ 8θ0. --- ϑεό- 
φορος || 110. ϑεοφόρητος. δύαι ϑεόφοροι. 445 ΠπρΊοΙς σὐὐὐ- 
ΠΙΟΠΘΥ ΒοσϑιβύοΥ Πρ. --- ἐπέφοβος. Θ᾽ ΒΟΒγΘοΚοπα, ἔμασομ  θ 87. 
- δύσφατος (α65ε6η8. εὔφημος). αἰ οι ὑ Ζὰ 58 5.6 π, Π611105,) ἀπρϑμὅ- 
τῖρ, δύσφατος κλαγγή ποζαμάνι οἰαηιον. Ν᾽ 6]. Απτα. χὰ 1040. ΟΘἸοΒβδΥ Ζὰ 
1048. --- μελοτυπέω. ἀπΥ 0 ἢ αΘϑδπηρ διιδργᾶρθπη, 'π Τ᾽ πο, Μ6]ο- 
ἄϊθη ΚΙοΙά6η. --- ὄρϑιος νόμος Θ'π6 ΠΟΘ, βΒομβεσέθ Τοπδτῦ, 

ὙΥ 6158. --- κακορρήμων 50] Θομὐ ΒΡΥΘΟΠ ΘΠ, ἀπ ΘΙ] ν οΥ Κἄπα θη 4. 
1121-- 1180. ἀνύτω γο11]6 π46π, ἀνύτομαι τροφαῖς 10 ψΘτα 6 

ΎΟΒΒ σΘΖορθη, ΦΘΠ56 ΠΘ πη. --- ὄχϑος 1646 ΒΥἀον πόππυπρ, 
Ηΐσ6], Ζανγ. τὶ ὄχϑη 45 αοδύδαθ, ον. --- ϑεσπιῳδέω (ϑεσπι- 
δός 1099.) τ οΙ558 5 8 ῃ. --- τορός ζὰ 26. --- φημίξζω σὰ 612. --- 
μινυρός ΜΪΙΠΙΠΘΥπ, σὰ 10. --- ϑρέομαι οΥὐόπθοῃ Ἰα556η, 968. κακά, 
Ὑ6ἘΚ]8 661. 

1181---1140. ϑραύω, Ζοτβομταθύνοτη, δῦοι ἀρουίσ. Ξο ΑΥ. 
Αν. 406: τὴν τούτων ϑραύσει ψυχήν. Ῥάᾶγοπ ϑραῦμα (σονῦμη!. 
ϑραῦσμα). Ζονβομιηούϊοταπρ, ΒΙ6Υ ἄθρουν. σοι ἀῤύοτγππρ. -- 
πρόπυργοι ϑυσίαι Ορῖοτν [ἄν ἀϊ6 Νδίθυπ, ἔϊν 488 ΟΜ] ἄθτ 
Βύθαύ, ΠῸῚ Πῖθι γουῖ. -- πολυκανής (καίνω) ν161 ὑδάϊθπα, πὺῦ 
ΠΟΘΙ σοΥΚ. --- ποιονόμος στα οὶ θη. --- ἐπαρκέω 6. 860. σον ἢ ἢ- 
γι, ἀαΥΡΙΘύθῃ. 

1141---Τ180. μελίζω δἴπροι, Ὀοϑίηρθη. -- χλύξζω β5ρά]δπη, 
ῬΟΒΡ θη, Ῥοπθύζθῃ, 65. γὸὺ 8ηΒΟΠ]ΔΟ ΘΠ θη ΜΘ ΘΥΘΘΤΟρΘη. -- 
φρενόω ΚἸῸΡ τη θπ, Ὀ6Ι ΘΒ τ 6η. --- σύνδρομος Ζτιβϑτατη 6 18- 
πα, τὶ ] δα θη 4, ὨΙΟΥ͂ τηϊὺ ἀΘΥ ραν Ἰϑαῖθπα, 1Πτ ἔο]σ πη. 
- βῥινηλατέω ἀ ατο α16 Νῶ 56 βράγϑῃ, δ ἔβη 1 61. 

1151---Τ100. κῶμος Βοπὐβοβιηαιβ, ΘΟ 6] ωρ; 416 βόμδαν 7ππ- 
Β6Υ Τιϑαΐθ, 416 Ὀθυϑιαβοῃῦ πηΐου ΤΠ ἀπα (ἀοϑαπρ' ἀατΟἢ 416 Θύγϑββθμ 
ΖΟΘΘΙ, Β' 65 08 ἢ γγ ΘΥΤη. -- δύσπεμπτος ΒΟ. ὙΘΥ  ΘΡ ΖΌΒΟΒΙΟΚ6η. --- 
πρώταρχος Ζτιιοτδὺ δηΐαπροπα, Δ]]ουθυβϑῦ, ἄτη πρ. 416 Π Υβομα]4, 
χὰ 581, --- ἐν μέρει τὰ 322. --- ἀποπτύω δαββρτοκθαη, νου θὈ- 
ΒΟΏΘΌΘΗ. -- ϑυροχύπος τ ἅ16 Τὰν ΚΙορίσθπα, οὐ θο]πᾷ. -- 
φλέδων ἀ6ν οι τ ὥὐΖου. 

1101---Τ110. ἐκμαρτυρέω ταϊὺ 56Ίπ θη ΖΘαρΡ 155 πονυογύτο- 
ὕθῃ, 8158 Ζθιυσθ ϑιββδῶρθη; βοηϑὺ 80} ὩΌΘΒΘΠα ΟὔδΥ ΚύϑηΚ 
βΒοὶπ Ζθαρη855 ρσΘΌΘη. --- παιώνιος σι 495. -- τέλος σι 881. 
ἐφιστάναι τινὰ τέλει. Ἰδτπαπ θη ἄθου δἷη ταῦ βϑύζθμ, 1Π πὶ Θ᾽ ἢ 
Αὐτοῦ νυ! θίμθη, ἀδάρθσθη ἐφιστάναι τινὶ τέλος οὐνγα8 ὈΘΘΠα1ρΡ 6. 
--- ἁβρύνω τὰ 892. 

1111---1180. παλαιστής ἄοΥ ΕΠ ΟΥ̓, ἴον ἀρουίν. ἄθυ Βύϑυς- 
ὙΘΥΡΘΥ, --- συναινέω τὰ 408. --- ἔνϑεοι τέχναι χὰ 2989. -- ϑεσπίξω 
πο ββῶρθῃ. -- ἄνατος (ἄτη) ἀπνογ]ούσὺ, ἀπροβύγαϊΥ, ο. σϑηϊῦ, 
ἘΙΟΥ ὑπρον. 6. ἀεί. --- ὀρθομαντεία ἃϊ6 Καπδὺ γὙϑομύου δῃτν- 
Βῶρ απο, ΡΘΥΠ. 416 ὟΥ ο᾽ ϑϑδσαπρ. 

ον 
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1181--1190. φροίμιον σὰ 81., δυσφροίμιος ΠῸΥ ΒΙΘΥ του. 
φρο. δυσφροίμιον οἴπ ΠΏ ΘΙ] γ 0116 1 Απῆδπρ. --- σὶροβέω ἴτη ΚΤ 6156 
ἄγτϑμθη, σον] βδιη ὈΘΥ ΟΡ ΘΠ, ὑποστροβέω πον ΠΙΘΙ γουῖς., τθ 
ὑποστρέφω δυγοΚύτ ΘΙ θθῃ, 8.6 νγ)8} 058 πὶ τϊΘᾶθΘΥ σατο θη 6. 
τ΄ προσφερής ἅ 8110}. - ἐποίκτιστος Ὁ 6} ΔΤ ΠῚ ΘΥ ΤΙ 8 γΥ ΘΥὮ, ΠῸΣ ΒΊΟΥ 
σους. -- γέμος, Βοπϑῦ γόμος, 416 Εστδομύ, Π,880, ΕΒ ΠΠαπρ. --- πρέπω 
χα 80. --- στρωφάω (946) ΘΠ 46Π, πἱθᾶ, 50} μὲπ πο ον 
ἄθπ, ἀτ 6 Β68. --- οἰκουρός Ἐν πο πιϑ 5110}, τ στ 50 ἢ ἃ - 
ΠΡ Ὲ: τὴ δι, πηὐπ δι. ΥΕΊ. 1: 182. 

1191---1200. ἔπαρχος ἀοΥ δοτσοβούζίο, ΒΘ] ΒΒ τυ. --- 
ἀναστάτης, ἀναστατήρ (ἀνίστημι, ἀνάστασις 812.) ἃθγΥ ΖοτδύδΥοη. 
- ἐκτείνω “ὰ 802. --- φαιδρόνους ποΙύθτθπ, ἔγϑυαάίρθη ΚῚΠΠ 68, 
ΠῸΣ ΠΙΘΙ γοῦκ. --- ἀμφίσβαινα οἴπο Βομ]απροπατῦ, ἀ16 γοὺ- ἀπ 
τ οκυᾶγβ σθῃ θη. Κᾶπη. --- λήτωρ, ΡΥΪΘδύθυ, Ρυὶθδύθυπ, ΠῸΣ ΒΙΘΙ 
γόους. - ἄσπονδος οπ Ορἤθυβροπᾶθ, ἀπυθυϑδ ] 160}. 

1201---1210. ἐπολολύξειν ἀὺ ] τυ ΟἸ 2 6, σὰ 1088. [πὰ ἀ61156]- 
Ῥθῃ ϑῖππθ ΠΙΘΥ 5 πιθα. --- παντότολμος τὰ 211. --- ἀληϑόμαντις 
Θἷπ ΔΒΏΓΘΙ ῬΥοΟρΡμμθῦ, ΠῸΥ ΒΘ γουκ., 445 αθοθπίμ61} ψευδόμαντις 
1100. --- ἐξεικάξω ἅ Βα Π]1Ο ἢ τπϑο θη, πϑο ἃ Ὁ11 8 6. --- δρόμος ἀ6Υ 
Τδυΐ, Υ οὐὑ] δῇ; 416 ΘΠ ΡΒ π, ἐκ δρόμου πεσεῖν ἂτπι5 ἀθν' 6 π π- 
θη ΔαΒΌΤΘΟΙ ΘΠ, 8180 δὰ Γ8]Β ΟΠ ΘΙη, 2161] 5 6 ὟΥ 656 5611}. 

1211---1220. Παιών χὰ 101. --- ἄγος ρίαοιιγν, μύσος, ΒΙατ- 
ΒΟΒα]α, Βομα]α, α16 σοράμηῦ σπούᾶθη τὰ858, ἄρουῃ. γοτι- 
ὈΓΘΟΙ ΘΗ. --- παρακόπτω ὙΘΥΒΟΒΙ ρθη, ἀπ Ἐπ, θοὐτ ἄρσοπ, δπα- 
506, παρακόπτεσϑαί τινος Δ ὈΐτΥ θη. --- Ἕλλην δά]θοῦ. βίαι λ- 
ληνικός, ΠΟΥ τγῖθ Ζυ. ἴθιη., ψοίαυ βοπϑὺ Ελλάς. --- πυϑόκραντος 
γοιι Ργύμίβομοη αοὐΐθ, Αρο]]ο, νο]]οπάοϑῦ, τῖθ πυϑόχρηστος 
σονοιββορῦ, τὰ π. 416 ΡγΥυμίβομθα ΟΥ̓ ΘΙ Βρυ 016. 

1221---1280. ἀντιτένομαί τί τινος 5160}. οὑπχῶβ ἐὰν οὐν 8 
ὈΘΖΔΒΪΘπ 18556π, 5810} ἀύπτο οὔνοβ ἔν οὔναβ το θπ, 80 
φόνον νῖ δίκην. --- καταγέλως ἀθγΥ ὅρού, ΗΠ. --- στέφος γγ7]18 
στέμμα. 

1291---1240.. μοῖρα, ΕἴοΥ τῖθ 1418 ἀὰ85 Το 65]1008, ον Τ οὔ. 
- ἰδού, 5168, 5169 ἄοομ, Αὐβτυῦ θυ ϑυνυπᾶάθυαηρ: ἴθ ΔΘ Σ᾽ 
Οὐπηδαϊθ 65. μη: 56, 61 5:9} ἀοοῖμ, μη ]10} ΠΙΘΥ παῖ ὈΙίουθπι 
Ηομη. -- ἐποπτεύω αυΐ Ἐ. οὔ. Φοιπαπάθῃ ΒΘ θη; ἀαμοῦ ἄδροτ- 
ΘΟΠ ΘΗ, 1651: Ρο5ομ ἀχθπη; 116 βοπϑὺ ἐφορᾶν, ταϊῦ ΒΘ ΘΠ, 80 
Ποὺ ἐποπτεύσας ἐμέ ἀθΥ ταὶς ταϊῦ ἀπρθβθ θα παὖ, 10 ἸΘᾺ --αι 
Τ)88 ΜΜΝονΐ ἰδ πῆρ 61 ΔΘβομγ]υβ. --- διχορρόπως, 2 889. τῷ 
φοιτάς, ἴδια. ζα ̓φοιτάλεος, ΠΟΥ ΒΟ γοἰἔοπα. --- ἀγύρτρια ἴδπιν, 
χὰ ἀγυρτήρ, ἀγύρτης (ἀγείρω) ἅδ᾽ ϑϑιιτα]ον, Θ᾽ 6] θ᾽ πα βϑιιιῃ 1 Υν 
Βοὐ]οΥ. -- λιμοϑνής γΟΥ ἩΌΠΡΘΥ οἐοτροπᾶ, Βαπρ θυ] ἀθπά,, 
ἩῸΥ ΠΙΘΥ σου. --- ἐκπράσσω νο]] 6 πάθῃ: οἰπέν δι θθῈ (6614, ϑεμαὶ-. 
46η); ὑδαξοι, σὰ αταπᾶο υἱοῦ θπ, οὐηῇοογο; Εἴθ χὰ Εἰ, τη δ ἢ 6 
ἀοοἢ ἴἌββθη 65. Αμᾶθυθ 815 πδεμ Αἱ Εἰδν 
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1241 ---1250. ἐπίξηνον ἅογν ἩΔΟΚΌΙΟΟΚ, δῇ ἄθιῃ ἄθγ Κοοὴ 
ἃ65 ΕἸΘΙ5Ο ἢ. ΚΙοῖπ πϑοκί. --- πρόσφαγμα δομ]δοπύππρ, Ορίθγαπρ. 
- φίτυμα ϑρτοββ, ϑρυδββδιπρσ, βόμη. --- ποινάτωρ 461 ϑύτδ- 

ἔρπαο, ΒΒ ἄοποτν. -- ἀλήτης (ἀλάομαι) ἄἀθν Τα μου συθπ 6; βοπϑὺ 
οἵδ, 50 βἰθίβ θ61 Ἡοπιθυ, 1π ΒΡΘΟΙΘΙ]ΘΥ Αμσοπάσηρ αἀοι Βούξ]ου. -- 
ἀἁπόξενος τοῖῦ σϑῃ. δἴπϑιῃ Οὐ οαὐγοιηοὺ, δὰ 5 1Πτῶ σου]ρ. 
-- κάτειμι ΠΟΥ ΘΒ ΘΠ: γὸπ ΠΟΙ Κομτθπάθη  ουραππίθη σαν 01 - 
ἘΘΏγθπ. -- ϑριγκόω (ϑριγκός ΜδυΘΥΖ1ηπ6) ἄθπ Βδτπ ὈΪΒ8 ΖῸΓΙ 
Μαυθυ πη δέ τ οι, ἀθουῃ. νυ] ] πάθη, Ρθοπᾶθμ, Ιου ἄτας 
ὃρ. ἀα5 Ὅπ|611] Ὀ15 Ζατη ΟἸΡ 16] ἔάμτ θη, ν 01] 6 πᾶ θη, σου Ζὰ- 
δ᾽θιο Ἰοσὺ, ἄδθ5 ἄθα ΠΠΏΠ6] οἱπ 216] σϑβϑύχ σιγά. --- ὑπτίασμα 
8865 ΖυγτοκΡοαροη, γεοϑιρίγιαΐίο, ΠΟΥ ἀοὺ Ε᾽411, ἃ. 1. 416 Τστα οτ- 
ἄσπρο Ἀρϑιηθιηπομβ. ΑΡροϊοιἑϑὺ ἰϑὺ ἀὰ5 δηογὺ γσοῃ ὑπτιάξζω., ὕπτιος 
(τ 5]. Ὀεὶ οπι. ὁ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη). 
1251 --- 1260. κάτοικτος Ὀ6 ΚΙ ρ Θπσ θυ ἢ, 7 δΙλτη ΘΓ 01], ΠΣ 

ΒΊΟΥ νου. -- ἀπαλλάσσω ὈδΘἔγοΙθπ; ἱπύν, τ 6 Κουατη θα, δἰ π θη Απι8- 
σδπρ πΘμτμ6πη. - Ἀἀσφάδαστος (σφαδάζω) πἰοιὺ Ζαρρϑὶπᾶ, 
σπαοκοπᾶ, Ομ πὸ Βομοτθη Τοἀοβκαιρῇ. --- εὐθϑνήσιμος οἰ π 6 1 
Ἰοἰομύθπ, ΒΟ 6116η Τοῦ Ὀογϑι ἐπ, ἱπ Ἰοϊομύθια Τ᾿ οάθ (τυρὶ. 
ϑανάσιμον αἷμα 986.}, πὰ: ΠῖροΙ γουκ. 

1201---1210. τείνω τὰ 802. --- ϑεήλατος σοὐὐσούτ! 6 πη. -- 
ἄλυξις (ἀλύσκω) ἀδ8 Ἐπύνπποα. --- πρεσβεύω ΟΙΘβδπαἀὐου 56 1Π; 
ΠΟΥ βοῖπ; ποομθομύθη, ΘΕΥΘΠ. ; 

1211---1280. φεύξω 1ο ταΐθ φεῦ, φεῦ δι8, ζὰ 1039. --- 
στύγος (στυγέω) 855, ΑΌΒοΠΘα, Ζζὰ ὅ80. --- αἱματοσταγής (στάζω) 
ὈΙαὐίν  π61πα. --- ἀτμός δύο, Πατρῖ, θαπδί. --- πρέπω Ζὰ 
80. --- ἀγλάισμα ΖΊοΥ, Θ'Θμ σα πο, ποσ ΠΙοῚ ἄθν ΠΕ ὈΘΖθιοῃ- 
ποὺ ᾿ϑύ. 

1281---1200. δυσοίζω ἵἴπ Απρϑὺ 5θῖι, Γστομύοη., --- ϑάμνος 
ἀῶ5 Οοϑίνγδαοι, α 6 Ὁ ἄβοῃ. --- δύσδαμαρ κατα ΠΠπρΡ] 6 Κ νου 61- 
ταύῃοί, ἀυγοῖ α16 Οοὐίπ ΠΡ] ΟΚΊΙΘΉ, ΤΠῸΪ ΠΙΘΥ σου τ. --- ἐπι- 

ξενοῦμανι ΘΘΒΌΠΟΠΘ Αὐΐπμδμτηθ {Ἰπάθπη, 510} ΕΒ, 4158 Θδβύρο- 
ΒΟΒΘΗΚ σΘΡΘΠ 8556}, Π80 δ]ΐθῃ ΟὙΘΙητ δ ΚΟΥ σου θΖὰ Ὑ016 

μαρτύρεσϑαι Τοιηδπᾶθη χὰ Ζθαρθι Θηγαΐοπ. --- ϑέσφατος χὰ 
1078. 

1291---1900. τένειν δίκην τινος, ἴδον ἀθπ απ τθπ θη ΠΟ π 
Τάτ Ε᾿. ΖΗ] 61, γ116 βοηϑὺ τένειν χάριν, ἀμοιβήν τινος. --- εὐμαρής Ἰοιο αὐ, 
τῇ ἅ ἢ 6105 (τηδη Ἰοἰἰθὺ 65. γὸπ ἄθιη βοπϑὺ ὉΠΡΘΌΥ. μάρη. αἰ6 ΗἨδπά, 
Ὁ, 8180 80 Ὑἱ6] 815 εὐχερής). --- χείρωμα ἀδ8 τηϊὺ ον Ηδπᾶ Κ9οτ- 
γἱομύονο; α16 Βον δ] ραπρ (χειρόομαι. ἰπ βοῖπθ Ηδπᾶ ὈΥΪΠρΡΌΠ, 
ὈΘΖυγ Πρ ΘΠ). --- βολή ον ὙΥ αΥῇ, ψῖθ ἄθυ αθβομοββθ, ον Αροπ, 6. 
ΒΟΏΠΘ; ΠΙΘῚ (16 βάλλειν) γοὰ Βθβρυϊύζοπ τηἱν ἄθπη ϑ' ΘΠ υγϑιητη6. 
- ὑγρώσσω ροϑί. νῖο ὑγραίνω ὈδΘέοθποπύθα, ὈΘπϑύζθῃ, --- σπόγγος 
ΟΘΥ ΟΠ ΘΙΏΙη, ἄθβ56} Τη8 510} Ζιπ ΘΙ ΠΙρθη ΟΥ̓ ΤΊΒΟΠΘ, δθο ἢ 
Ζύτη Αὐιϑ]ὕβομθη Ὀϑίγη Νία]θπ ἀπᾷ ϑομγθῖθθη Ὀοαϊοηΐο. -- ἀχόρεστος 
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χὰ 979. --- δαχτυλόδεικτος ταῦ ἄθτα ΕἼΠΟΙ σοδοὶσύ, ον ἀμτηΐ, 
Αἰ80 ΠΒΙΘΥ τϑίομ Ἠδαβου, υὙρ]. Ηογαύ. ὕδυτι. ΓΝ. 5. 22. φμοᾶ ηιορ- 
ΒίγΟΥ αϊσιίο Ῥγαοἰθγοιρυίμηη οριαραθ ἠαλοονν ἴῃ Ψγα6; ᾿ποῖδα ΘΟΤΊΗ. 11. 
τοιαῦτα σοι περιϑήσω τὰ γνωρίσματα, ὥστε τῶν ὁρώντων ἕκαστος τὸν 
πλησίον κινήσας δείξει σε τῷ δακτύλῳ, οὗτος ἐκεῖνος, λέγων. 

1301 ---1510. ϑεοτίμητος σοῦ αοὐύ σοοθῃσγί, ΠῸΥ ΠΙΘΙ σουκ. 
--- ἐπικραίνειν ὨΙΟΥ͂ πού γο] ΠΥ ΘΠ, βοπάθηη νϑυπϑπρθπ, Ὀ6- 

πὶ απ; νρ]. χὰ 442. --- ἀσινής απνον]θύχὺ, ποι νϑυϊθίζοπᾶ: 
τοῖν ἄθτη Μθηβοιθη σα] δ0 ἢ 561η Πὅμηομ ΕΓ σθβομδα]ρ. 

1511---1520. βοή ον Ηὐ]ξοταΐ, --- νεόρρυτος. (ῥύω) ἔν 508 
ϑθζορθπ, ΘΌΘΠ ἃι8 ἀ6᾽ ΒομθΙά6 ρσθΖοβθῃ. --- γνῶμα Ὑγ7]10 γνώμη 
ἀϊομίου. -- φροιμιάξομαι (φροίμιον σὰ 31.) οἴη ὙΟΥΒΡΙΘΙ, Θ1Π6 
ἘΠπ|Θι απο, Θἴπθπ Απίδηρ τη 0 61. 

1521-- -1580, μελλώ 416 ΖΦ ογἂπρ 5ύ. μέλλησις ΠῸ ΒΙΘΥ γουϊ.. 
- δυσμηχανέω (δυσμήχανος. μηχανή) τῶῦμ]ο5 56ῖπ, Κοὶπ Αα8- 
Καπεβιαὑ61 ΚΘΗ Π ΘΠ, ΠῸῚ ΠΙΘΙ σου. --- χαταισχυντήρ ἃἀοΥ Β6- 
ΒΟΒΙτρίθυ, δομ ὅπ 6 Υ, ΠῸῚ ΠΙΘῚ γ Υκ. --- τείνειν βίον ἀ 8.5 ΠΤ, 6 Ὁ 61 
π᾿ ΖΊΘ 6 ῃ, ΒΙΠΒΟΠ]ΘΡΡΘΙ. 

1391---1840. πέπων τοι ἄδπη ἀθρουίν. πσθῖο, τα 114. --- το- 
πάξειν νοττααὐπθη. --- πληϑύνω [116π, πληϑύνεσθαι πο (6. 
ἀΌΠΙΟμΘη Εδβδαπρ ἀ ΤΥ Οἢ 16 ΜΘΒΏΥΖΦὮ] ΔΘΥ ΘΟΙΙΤΉ ΘΠ Ζὰ ΘΠ ΘΤῚ 
ΒοΒΟΏ] 556 ρσοίάδηντί πογάθῃ, οὔθ ἀἄσγτορ ἀρουπιθσθπᾶθ 
ατἅπαθ 516} 2Ὸ ΘΙΠΘΥ Απϑιομῦ ποϑῖρ θη, γρ]. Ἡογοαού. {. 220. 
ταύτῃ τῇ γνώμῃ πλεῖστός εἶμι 108 πρϑῖρθ ΠΟ ἢ χὰ ἀϊ 6561 ΑΠπΒΙ 0. 
- τρανής (τετραίνω) “718 τορός ἀυτοπἀτϊηθοπᾶ, Βοματέ, ἀθαῖ- 
Ἰ1ο ἢ, Ὀοδυϊτησηῦ. --- ἀρχύστατος ταϊῦ Νούζοι ἀπιβύθ!]ὺ, τὰ ἀρ- 
κύστατα ἀ85 ΝοίΖ. 

1941---1500. νεύκη 50. νεῖκος ΤῸ] ΠΙΘΥ σου. --- ἄπειρος ἀπ- 
Ῥορσυθηχῦ, πη] οι, 850. Ποιϑδὺ ἀἃ8 ΚΙΘΙα Π16Ὶ, Ὑ611 65. ΚΘΙπΘ 
Οοἴπυμην Εἰ ἄθη Κορὲ πᾶ αἴθ Αὐπιθ μαίΐθ. --- ἀμφίβληστρον (ἀμ- 
φιβάλλω) Ὁπια]]ὰπρ, αθναπά, σον. ἀδ8 ἘἸΒομθυπθῦζ. -- 
περιστιχίζω, περιστοιχίζω (πὶ Ἡοίμοπ) ΤΙΠΡ 5 ἀτηβύθ]]6 1, ΤΙ ΠΡ 8. πὲς 
Ἐ.. β16116π, ὉΠ ΡΘΤ 81. 

1551 ---Ἴ800. ἐπενδίδωμι ποῦ ἄδχι σΘΡ ΘΠ, ΠῸῚ ὨΙΟΥ͂ σοῦ, 
- εὐχταῖος υοἴϊυιιδ, 8ϑ νυ θὶμῦ, ΒοΙοθύ, ΘΥΠΘμύ, δὰ ΟοΙἄράθ, 
αορϑοί θηὐπα! θά, εὐκχτ. χάρις ΘΙ 6 α 806, ἀθύτοῖ 10 Ε.. ΘΡΕΙδμθς 
γα, --- ὀρυγάνω ΜΥ]6 ἐρυγγάνω . ἐρεύψομαι δαΒΒρΘίθα, δυδ-, 
Ὀγθοι θη, γο8 510} σ 6 Ό 6. --- ἐχφυσιάω ροορῦ. ψῖΘ ἐχφυσάω ἃὰ8- 
Ὀ]ῶ56π, δυβϑεύῦμιη θη, ΔῈ ΒΒΡΥ [26 Π. -- βάλλειν ὈΘΒΡΥΙῦ θα, 80 

ΒΟΠΟΠ Ἡροάϊπος: Π. 11. ὅ86. ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαϑάμιγγες 
ἔβαλλον, γ6]. τὰ βολή 1294. --- ἐρεμνός (ϑγπο. δῖ ἐρεβεννός) οι ατδν,ς 
ἄππηκ6]. --- ψακάς (ψάω) Κύγτπομοη, ϑύδαθομ θη (" 6]. ψῆγμα 
421.); Ττορἕδη. -- διόσδοτος ν οπ Ζϑαβ σο σοῦ θη. --- γάνος (υ, 
5602.) Ἐταυϊοκαπρ, Τα θούν ας, ΠΙου σοὶ ΒΘ 561. --- σπορητός 
σοβϑθὺ, ὃ σπ. 16 ϑ8αΐ. --- κάλυξ, αἴθ πΙΒΟΒ]]Θϑβομᾶθ Η 1856, 
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ΟἌΟΙΟΙ, Κποβρθ, Κοίπ. --- λόχευμα 416 ἀοθατῦ, κάλυκος ἐν λ. 
πο ππ αἴθ ϑδεὺ Κοίπιθ ὑσϑιθύ, οὔθ θη ΔΟΥ Κοίπι (βρυϊπρὶ 
πιπα) 416 ΑΘὮσΘ θιμρουύγθὶ δύ. 

13601---18510. ὑπερδίκως 561, σῶπΖ ρσϑυθομύ, 50 80. ὑπέρ- 
γήρως, 8606. ὑπέρφευ. --- ἀραῖος τὰ 221. --- ϑρασύστομος ΚΘΟΙ,, 
ἔσθ ἢ τϑαϑπά. --- κομπάζειν 516} τ τη 6π, Ὀτ ἀβῦθα (1098.), λόγον 

ἐπί τινι τοὶ δἰποι θα ἄρον Φϑιηδπα. --- πειρᾶσϑαί τινος «6- 
τη πάθη νϑυβ ἢ 6η, ἴῃπ φαΐ 416 ῬΤΟΌΘ βύθι] θη, τὐιὖ 1ἢ 1 81 - 

θιπάθη. --- ἀφράσμων, ἀφράδμων νπῖθ ἀφραδής ἀπνθτηϊλπευϊσ, 
ἜΠΡΌΘΒΟΠΠΒΠ. 

1511---18980. χϑονοτρεφής νοι 4θτ᾽ Ετἄθ δυζθαρσύ. --- ἐδανός 
ΘΒΒΌΘΥ. --- ῥυτός (ῥέω) {111510, {11655614. --- ϑύος ἔγιι5, πὸ ἀπο 6 υ- 
ποτ, Ορίθυ; που ὙΥ αὐ, ϑύος ἐπιτίϑεσϑαι ἴπ ὙΥ αὐπ, ὙΥ Δ πδῖππ 
γΘΥ 8116: Ἰ6οο ἢ). πα ῦθη ἀπάθυθ, α1θ86 Βοάθαύαηρ αἀ65 Υουΐθβ Ὀ6- 
ψυοΙ[6]πᾷ, μύσος νοΥιηαὐπδύ, 48,5 Ν᾽ ΘΥΌΒΟΠ Θα Θπβγθυῦμο, ἀθυ δΔῸ- 
ΒΟΒΘΌΙΙΟΠ 6 ΟΠ 166 Κ. --- δημόϑρους τὰ 850. 911. ὃ. ἀρά ἀ6Υ 
ΜΟΙ ΚΒΓΌ ΗΠ. --- ἀποτέμνω Δ ΌΒΟΠποΙᾶθπ, Βομ οι θη; ΠΙΘῚ [ἀβϑϑῦ τη8 ἢ 
68 815 Ζυτ 0 νγ 6 1561, ΒΥΠΟΠΥΤΙ τηϊὺ ἀποδικεῖν τ ΘΟ Θτ θα, 8 - 
Ὑγ618561. 

19381---1990, προτιμάω ΥοΥ δηάθύθη Θγθη; δα οὗν 88 
Τὸ ἀοἸκϑιοπὺ πομπηθπ, οὔναβ θϑδομύθπ, οὐ πρ. σοτὶπρ Θομ 61, 
Ὅσ0ἢ. οπτὰ σοηϊ,. 1048. --- φλέω σὰ 800. -- βοτός (βόσχω) κ“6- 

“ποϊαοί, τὸ βοτόν 485 ΝΥ ΘΙ Θυῖθῃ. --- νόμευμα 416 ΝΥ οἰᾶππρ',, ἀϊ6 
Ὑγοἰά6, πὰν Πἰθι σοῦκ. -- ὠδίς ον ΘΟ αν ββομιηθυ; ἀϊθ 6 6- 
θατγί; 485 αΘΌοΥ 616. --- ἐπῳδός (ἐπάδω τὰ 988.) ἀπτο Ζααθοτ- 
σοβάπρο, ἀατοῖ ἀρ θτπὸἀγ]]0 86 ΜΙύν61] θοϑϑπεροπα, Π61- 
Ἰοπᾶ, 501116πᾶ, Βῖου ἐπῳδόν 815 ΒΘβδη ΙρΘΥ Πα, ΖῈ7 Β 685 π 1- 
Βύπρ. -- Θρήκια ἀήματα τὰ 6087. --- ἀνδρηλατέω ὙΘΥΡΆΠΠΒ6Πη. --- 
ἐπήκοος ΘΥ πῦτοπι Καππ, πότοπά. 

1991 ---1400. μεγαλόμητις οὐ Βα Θ πη Μαύ 65, Ποο τ ἀθ μ]ρ, 
ΤΣ ΠΙΘῚ ὙΟΥΚ. --- περίφρων γοΥϑὑδηα1ρ, ΠΙΘῚ 5001, ἀρ θτι ἀΠ1ρ. β 
--λάσχω χὰ ὅ79. --- φονολιβής (λείβω) γοπ Μοτᾷ, ΒΙαὐ ἐγ οἔοπᾶ; 
φονολιβὴς τύχη ὈΘΖοΙομποὺ ἀ85 ΟἰΘβ μος, ἀθπ Ζαβίαπα 65 ὈΠαἰἐγθίοπι β 
θη Μόγαθυβ. --- λύτος Β' οὐ, Ο6], 5810 6, ΒΙΘΥ γοῖὰ ΒΙαὐίτορἔθπη. 
-- ἀτίετος ἀπο ΘΘ σύ, τα 1558 60. --- τύμμα 6 μ]ῶρ, Η165. --- τέ- 
λειος χὰ 940. 

1401---1410. λυμαντήριος νϑυ]οὐζοηα, ΘΟ πη ρ ἔθη. --- 
μείλιγμα (μειλίσσω) “γὰ5 Ζὰ 1 Βοβϑηξιίσαπρο, Ενυμοιθοταπρ, Εσ- 
σὐϊχαπρ ἀϊθηῦ. --- τερασχόπος χὰ 960. --- ϑεσφατηλόγος ψ615- 
ΒασΘΠα, ΠῸΤ ὨΙΟΥ͂ γΟΥΚ. --- ναυτίλος ἀ6Υ ΘΟ ΙΓ6Υ, ἀδηη δι 0 ἢ δαϊθοῦ. 

16 ναυτικός. --- σέλμα χὰ 173. --- ἰσοτριβής ΠῸΥ ΠΙΘΥ σους, 1π 
Ο ΡΊΘΙΟΠΟΥ Υ 6186 6116 η6; Καββαπαάγδ ἰδῦ πἰοηῦ Ὀ]05. Ζ.ΡΊΘΙΟΙ ταῦ 

ΠΑΡ ΘΠΊΘΙΉΠΟΩ 8} ἄθπι ΒΟΒ1Π6, ὁμοτριβής. βοπᾶθγπ 810 παὺ ἀθηβοὶθθπ 
ἘΠ Πρ]αΐζ τγ18 61, 815. υγᾶγθ 816. 8561π6 σ]ϑι Π θουθομθσίθ (ἰθιη8}]1π. 

1411---1420. φιλήτωρ ἀ6Υ 1,16 ὈΠ ΦΌ ΘΥ, ὨΙΘΥ ἔθια. 416 Ο 6116 0 08 



186 ΘΙ ΟΞΒΑΒΙΌΜ. 

- παροψώνημα οἷπ ἸΘΟΚΟΥΒαΙ65 ΝΟΡΘΠρΡΟΥ Οὗ, ΠῸΣ ΠΟΥ γΟΥΚ- 
- περιώδυνος (ὀδύνη) ΒΘ ὮΤ ΒΟΒΙΠΘΥΖ ΒΑ ἴΌ. --- δεμνιοτήρης τὰ 58. 
- μοῖρα; τὰ 1281. 

1451---1440. πολύμνηστος σὰ 194. --- ἐπανϑίζω ὈΘΟΙ ἄτη οπ, 
γ δίθυθπ, ΒΘ μ τη οκΘ πα, Π16. ἴτπὰ ἀρ61π ϑῖππο ἐπανϑίζεσϑαι αἷμα 

ἘΨΡΕΡΌΡΕΨΟΣ. ΞΘ ' 

5160} χταϊὸ ΒΙαὐὺ 5Βομτη ἀσΚ6π. --- ἄνιπτος ππροταβομοθπ, πομὲ 
ΔΌΖα τ 8 56} 61. --- ἐρίδματος (δαμάω) 56 τ Ὀδἅπαϊρ πᾷ. --- ἀνδρο- 
λέτειρα ΜἃπποΥγου Προ υῖη. --- ἀσύστατος (συνίστημι) πιομὺ Ζὰ 
ῬΘΥΘΒΙσΘα, πἰομῦ σὰ 5011Π16π., ΠΙθθθα Κάμπθη Αὐδαᾶγθοκ τγοὺ- 
βρούου Αὐ. Νὰ. 1867, Ἰπάθχη δὲ ἄθῃ Αθβομυ]ὰ5 βϑὶρϑὺ ψόφου πλέων, 
ἀξύστατον (γοτι Ῥαΐμοβ. πίομῦ ἴῃ οἴπθῃ τὐπίροη ΤῸπ ἀθθυσθηθμα) 
πϑημΐύ. -- δίφυιος τἴἰθ6 διφυής γουῃ ἀορρϑιίον Ναίαν, ἀορρϑὶ ες: 
δίφυιοι Τ. 16 ῬοΙά6η Τ. ᾿ 

1441---1450. ἰσόψυχος νοι σἸ]οίομον ὅ6616, αι ππαπρ,, 
ΠῸΣ ΒΙΘΥ γουΐ.- -- καρδιόδηχτος 485 ΗΘΥΖ ὈΘΙΒΒΘΠα, ΠΘΥΖΖ261- 
γΘΙββοημ, ΠῸΡ ΒΊΟΥ σου. --- τριπάχυντος (παχύνω) ἀτοίτηδ] σ6- 
πϑ τύ, πϑτη]. ταϊῦ ἄθιη ΒΙαἰθ 465 (θβοβ]θοῦβ, ΠῸΥ ΠΙΘῚ νου. ---ὸ 
αἱματολοιχός (λείχω) Ὁ] 616 6 Κ πα ἃ, παν μον γοσκ.; ἔρως αἱματολοιχός. 
α16 Τ:α8ὺ Β]αὖ σὰ 160 6Πη. ἷ 

1451---1460. νεῖρος οὐ ΕἸᾶγτὁ τηδη 815 485 [πποτθ ἀ65 Ηδυβοβ᾽ 
ὙΘΠΙΡΘΙ ῬΘΒΒΘΠΑ͂ ΒΟΠΥΘΙΌΒΠ δπάθγθ νείρᾳ (νεῖρα, ἅδ᾽ ΤΠ ου] οὶ Ὁ, δ 
ΤηπογΘ 465 ΝΙθῃβομθη). --- ἰχώρ, ὥρος 485 αδὐξοτ Πα; 85 ΒΙαὐ- 
ἩΔ5Β56Υ͂, ΠΥ ΤΡ Π6. --- βαρύμηνις ΒΟΒ 6Υ φύγποπᾷ. --- παναίτιος 
841165 θΘτ γ Κη. --- πανεργέτης 81165 γ ΟΠ τ 6 πα, ΠῸΣ ΒΊΟΥ σοῦκ. 
- ϑεόκραντος οι αοὐὐΐ γο]] 6 πα οὐ. ᾿ 

1401--- 1410. ἀράχνης ὕφασμα (ὑφαίνω) 485 Κ᾿ ρΊπποησ τ ΘΌ6, 
ἩΙΘΥ ἀα5 ΚΙοΙα, ἴπ 6] 0 μ65 ΚΙγύ. θη ΑρϑΙπθτηΠ0 5 Μ16 416 ϑϑ'ρίπηθ 
το Βοαΐθ νϑυβίσιοκῦ μαίΐθ. --- ἀμφιτόμος «ὙΘΙΒΟΒποΙαϊρ, Ὑρ]. 
1114. ἀμφήπης. --- βέλεμνον ροοί. 50. βέλος. --- αὐχέω σὰ 489. 

1411---1480. φαντάζομαι 51 Ομ ΡΥ του θη, ΘΥΒΟΒΘΙΠ6Π, 
ἘΙΘΥ 510} Τοιμδηοίη σ]ΘΙ ἢ Ἰϑόμθη, 861π6 αοβύδ!ὑ πη 6ῃ- 
τὴ θη. - δριμύς Βοπεατί, ΠΕΥΡ, βύγθηρ, αὐ). --- ἀλάστωρ. θ᾽ 
(αἴθ υϑυβθββθπᾶθ, πἷθ υθυζθί θη 6) ΕἸ πο σοἰδὺ, Βδομθροὶβὺς ἅπας 
δαᾶργοῃ ϑ θ]οη ἀθν ΟΠ ΘΥ ὑπᾷ φύγαν (1π ΕΘ 6 465 ἔουύν ΚΘ πμαθα 
(οβοίζθβ ἄδθὺ ΒΙαἰσϑο 6) ταϊ ἄἀθπι ΝΌΘΟΙ ΘοΥ ἀοὺ σὰ βαμποπᾶθι 
ΘΟΒα]α, ἅϊο οὐ ἄσσον Αὐδάθαυπρ' ἄθν Πδομθ δῦ 516 σοϊδᾶθι μαὺ (80. 
γομι Οτγοβίθβ). --- ϑοινατήρ (ϑοίνη ϑομιηαυβ, Θδβίμηδ}}}) ἀθυ οἴ πθας 
ΘΟμτηδιβ σἰορέ, Θαβύροθον. --- πῶ δα 610} 6 Ὑῇὴ 6186, τῖὶθ 
ἀουίβοιθβ δγογί. --- συλλήπτωρ. συλληπτήρ ΜΙ οΊἴοΥ, Οα ΘΕ 18. 

1481--- 1490. ὁμόσπορος σὰ ϑατητι θη 5 δ θὺ, Πα ἐβυθυπδπᾶί 
- ἐπιρροή, ἄεΥ Ζυ ] 58, ἐπιρροαὶ αἱμάτων, 465 δ ΘΥρΊΘΒΒΘη,, 
πϑαθη ΒΙ]αΐθ5. --- πάχνη (πήγνυμι) να οἴτονπον Τηδα, Β 61, ἄαπη, 
16 Δ00} παχνόω ἀϊομὺ τηϑοθ θη, σΘΥΠΠμΘπ τηϑόμ θη Ὀραθαϊοί,, 
ἅδε ΘΟ ΘΥΟπμ 616, ἴον ἄδ5 σοτόππθπο ΒΙαΐ. --- χουροβόρος κὶπ- 
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ἀοΥνΟΥΣΘΥ 6 Πα, πάχνη κ. ἄδ5 ΚΘΥΟΠΠΘΠ6 ΒΙαὐ ΘΥ γΘΥΖΘΒτ- 
ἔθη ΚΙΊπα6Υ. 

1491 ---1800.. πολύκλαυτος. ον ν᾽ 6] ΘΟ οἰ πὺ, Ζανγ. ΘΟ ἢ ἀΥΘΙΘΓ 
Ἐπάσηρθη. --- μεγαλαυχέω 607. τηθα. σὙΟΒΒΡΥΘΆ]6 πη, 5108 Ὀτ ἀβύθῃ. 
- ξιφοδήλητος (δηλέω) ἄυτοι ἀὰ5 Βομποτὺ ρσοὐδάϊοί, ϑάνατος 
ξ, οἷα Τοᾶ αὐγὸ 485 Θομ ουῦ. 

16801---1510. εὐπάλαμος, εὐπάλαμνος (παλάμη) σΘπομΙοῖῦ, 
ΟΥΓΠΙπ ἀΘΥΊΒ0}. --- μέριμνα ἅ16 ὅονρο, 485 Νδοβἄθηκοπ, ΕΥ̓ β1η- 
161. --- δομοσφαλής 485 Ηδὺ5 5ὑϊγΖθπα, ΠῸΥ ΠΙΘΥ σους. --- ψαχάς 
κῃ 1888. --- ϑηγάνη ἀον ὙΥ οὐχβίβθίη, ϑηγάνω, ϑήγω νσούζθῃ, 
Βομ ἄγ ἔθη. --- ἀργυρότοιχος (τοῖχος) τη 5110 6Ύ πη ὟΥ πα θη. -- 
δροίτη ἀ16 ΒαάΘτδΠΠ6. --- χαμεύνη (εὐνή) ΤΆ Θ6Υ δαΐ ον Ετά6. 

1511---1ῦ20. ἀποκωκχύω ὈΘΚΊαρ ΘΠ, θΘ νυ θη 6π, 16 ἀποκλαί- 
εἰν τι. ἔν, (8.8 ΘΟΙΏΡΟΒ. ΠῸΓΙ ΠΙΘΥ γΟΙῈ. --- ἐπιτύμβιος, ἐπιτυμβίδιος “τὴ 
ατῶθο σομδτνιρ; αἶνος ἐπ. γα Ότ 646, οἶκτος ἐπιτύμβιος. Το ἐ6π- 
ΚΙαρ 6 δῖὰὼ ατὐδὈ8. --- ἰἄπτω, ΒΟ] Θπά ΟΥ̓, ΒΟ τη οὐνου αι, ΠΙΘΥ ᾿μίγ. 
ἀδμῖπη δύ σὰ 61. 

1521---1ῦ890. ἀλέγω, ῬΘΒοΥ σα, 516} ἀπ ΕΠ. Καὶ ἀτητη 61. --- 
ἀντιάζω οπσοσΘρ ΘΒ θη, ὈΘρΘΡΉ6Π, 6. 866.; ἀντιάω ὈΘΡ ΟΡ ΠΘΠ, 
φαΐ] δα ΘΙ ΘΠ βύοβ561, 6. ἀαὖ., Βοηϑῦ, γγ]8 85 ουῃ. Ῥθκαπημΐί, 
6. βοπῖί, --- πόρϑμευμα (πορϑμεύω. πορϑμός ἀ16 ἘΘχ ) 416 ΤΠ6 0 6τ- 
ἔαηνύ, π. ἀχέων ἀοΥ ΑΟΠΘΥΟΙ, ρ]θίοη8. ὁ τὰ ἄχεα ῥέων. 

1591 ---1040. δύσμαχος 56 ΟΥ σὰ Ὀοκἄτηρ ἔθη, ΠΟΥ ψ|16 
Ῥιπᾶ. ΟἹ. 18, 16 ἄμαχος ἄβδουῃ. 5 γι θτῖρ. --- χολλάω (κόλλα ΔΕΥ 
Τι ΘΙ τα) 2 58 ΤΉ ΘΠ] 6 τη 6, 6 ΘΒ ὑ1 561. 

1041-- -,ῸΓὺΓΟ00. δύστλητος 50 ΘΤ Ζτ δυύσθρ 61. --- αὐϑέντης, 
αὐτοέντης ΟΥ 8 510}: οὔ. 416 δοιϊπίροη Ἠδπᾶ δηϊορὺ, Μονᾶ 
γον, ϑάνατοι αὖϑ. Μοτὰ ἴπ οἰ ρθη Υ Ε8111116, γΩ]. αὐτοφόνος 
1056. --- ἀπόχρη 65 σοπεᾶρί, τοϊομὺ πῃ. 

1651---100. ἐποπτεύω τὰ 128. --- ἀμφίλεκχτος σὰ 884. -- 
ἀνδρηλατέω σὰ 1388. --- προστρύπαιος Δ6Υ 516}} 815 ΕἸΘΙΘ πᾶσι, ἱκέτης; 
8πι οἷποη (οὐὐ οὔθ Μϑηβοπθη (Π16ι ἑστίας) τἀπὶ ϑομαίζ οἄον Ποίηϊ- 
σαπρ οπαρύ, θ68. σορ Ομ] Πα θίθῃ. 

1001 --Ι1ὅ10. χρεουργός Β]ΘΙ56 ἢ. Ὀοτοι οπᾶ, σου μδαθπᾶ, 
Ῥ68. ἄοὺ Ορίου μου ἐν 416 Οὔδίθ, κρ. ἦμαρ 485 Ορξοτἤοϑβί. -- - 
ποδήρης Ζὰ 872. --- χτείς ἅοΥ Κατητα; 416 δυκο, ἄθυ ΘΟ θη: 
α16 ΕἸΠΡΟΥ ἀον Ἠδπᾶ, -- ἀνδρακάς υἱγίζν, Μῶπ πη ἄν Μδππ, 
ἡθᾶθν Ὀθβοπάθυβ, ἐσ 5160}. --- ἄσωτος (σώξζω) ἔν θη ΚΘΙΠ6 
Βούναπρ 150. 5: {0110} γογάου θη; Π6111085, ἈΠ Π Θ11γ0]]. -- κατ 
αἰσιος “τῖο αἴσιος, 180. “ἐναίσιμος. 

1011---1ῦ80. λάκτισμα (λακτίζω 812.) 445 ΤΥοίοπ, ϑύοββθαη, 
λ. δείπνου 485 ΤΠτηβύοββϑθῃ 465 (ΤΊΒΟΠ 65. ὑπ4) Μ8}}165, πϑοῖ 8ῃ- 
ἀργθη ἀ16 νουϊούσαπρ ἄ65. Μ8Ὲ165 (ἄστοι. Αἰχθυβ). --- βῥαφεύς 

᾿(ῥάπτω) ον Νἅπον, ΕἸΪ κου; Απδοϊ ον. --- σπάργανον (σπάργω 
ὙΥ]ΟΚ6]Π, οἰ π τ] Π61Π) 416 ὙΥ]π4 6], ὙΥ ο]Γ61]. -- χατάγω οἴπ θη 



1398 σα ΟΠ ΒΑΒΙΌΜ. 

Ὑουρδπηῦθῃ 1 416 ΗΠ ϑἰσηαῦῃ συν οι τ θα; ΘΌΘπ 80 χατέρχομαε 
1019. νοη θυ ΒΟΚΚΘΗΣ δ8 ἀθυ νου ρδπππαπρ, 1248. κάτεισι. 

1081 ---1590. δυσβουλία οἷπ 5ο.] ΘΟ ῦΘΥ, ἀπο] ΚΙ] ΟΠ 6υ, 
ἈΠΉΘΙ]γΟΙ]ΟΥ αύῃ, ΒΘΒΟΏ] 58, ΑἸ ΒΟΒΙδΡ; μηχανὴ δυσβουλίας 
ον [ἂν ρϑιη. {Ππ611} Ὀγσϊπροπᾶθ ᾿Ἰϑέϊρθ ΑμβΟΒ]δρ. -- 
ἔποικτος “10 ἐποίκτιστος 1186. Ὁ Θ᾽) ΔΙΆ ΤΙ ΘΥ ΒΒ ΘΙ, ΠῸΤΪ ΒΙΘΙ νους. 
ὙΡῚ. κάτοικτος 1251. --- δημορριφής γοῖη ΟΙΚΘ σΘ ΤΟΥ ΘΠ, ΠῸΣ 
ὮΙΟῚ στ. --- λεύσιμος χὰ 1088: λ. ἀρά 16 ἄυτοι α16 δ 61π1- 
συαπρ ῬοΔΒυμοιθθίθ, πὶ ΠΥ Ὀοβύθμομαθ υπό παπρ. -- 
ξυγόν, 416 υ ἀοΥΡᾶπκ, θ65. ἀ16 ἄθυ τηϊύύ]θτθα Πα θυτθῖῃθ 
ἃθν ΤΎΙΘΥΘ; α16 ξυγῖται. ἀϊθ ΒΌΘΘΥΘΥ αΙΘΒΘΙ τοῖ ί]θγθι ἘΠ ΘΥΥ ΘΙ Π6, 
μαΐίθα Ἰησοῦ υαθυ πα πόμπθυθη 5014 815 416 ϑαλαμῖται, αἴθ Βυ- 
ἄοΥΘυ ἀθυ ππίθυθπ Βυδθυυθῖπθ (Ποὺ ἀυγοι νερτέρᾳ προσήμενος κώπαᾳ 
Ῥοζϑιομποί). 

1591---1000. νῆστις χὰ 188. --- ἰατρόμαντις, ΑΥὐχὸ ἀύτοι 
σοὐι]. ΕΪησοΡαπρ, Αὐσύ. --- λαχτίζω “σὰ 812. --- γύννις, οἷπ 
ὙΓΟΙΡΊΒΟΠΘΥ Νδηπ, Μοιη1η8. --- ἀρχηγενής ἄθπ ὈΥΒΡΥΌῸΠΡ ἀ68 
ΟΘΒοΒΙθομύβ οηὐμαϊύθπμα, βὑδιητην θυ] 1, ἀθοσῃ. οὐ 85 
ὙΘΥΘΗ] ΒΘ, ΠῸΥ ΠΙΘΙ γ οΥΚ. 

1001---1010. ἐξορέίνω ἀυΐγτορθα, δυΐγθισθπ, ἀ85. (ὉΠΙΡΟΒ. 
ΠΥ ΠΙΘΥ γΟΥ. --- ὕλαγμα (ὑλακτέω) ἀὁ.5 Β6116π, Ο ΘΚ] ἃ ΕΥ̓, Βοπ τα ἢ - 
ποτὺ. --- αὐτοχτόνος Πἰθι 5610 5ὺ, τοϊῦ οἰσπθν Ηδπᾶ ὑδαξοπᾶ: 
Βοπϑύ 80 Υἱ8ὶ ψ|6 αὐτοφόνος. ζὰ 1086. 

16011---1020. πειϑάνώρ ἄθπι Μδηπθ σου μπᾶ, σο μου τὸ 
58 τη (νοτι Ρίογ 6), πῸΣ ΠΙΘΥ σου. --- σειραφόρος Ζὰ 818. --- κρυϑάω 
(χριϑή) ΘοΥβῦβ ἔγθββϑθι ὑπ ἀδῃον ἀρθυπι ς᾽ 5ϑῖπ, χριϑῶν 
πῶλος οἷπ Ρίοτα, 485 ἀθγ Ηδῖθυ βυϊομύ, --- κατέρχομαι Ζὰ κατά- 
γειν 179. --- πρευμενής χὰ 818. --- παγκρατής 811τη8 Ομ ἐσ; γ011- 
δὐδηαιρ ΡΘΥ σ᾿ ἀ 6 η 4, 51 ΘΡΟΎῪ ΘΙΘ ἢ. ἦ 

1021---1090. λυ ἢ: χὰ ἀθιηβ θη λόχος (Βοίίο, βομααο 
ἘΌΒΒΥΟΙΚ γ01ι ὙΘΙΒΟΒΙ Θά ΘμῸῚ ΑΠ28}}}) σϑῃ τὶ, ἄρον, Κυῖθρθυ. τ 
πρόκωπος (κώπη) τὰ ατἸξθ σοἴωββὺ ἀμ ϑομσουῦ); ἀ88 Βομνγουῦ. 
θτῃ αὐ πα] θα ἃ. -- εὐτρεπίξω Ῥθτ 61 το θη. --- ἐξαμάω δτι8- 
ΒΟΒπθιάθη, ὩΡΌ 1 ΒΘ, ϑέρος ἐξ. νου Ἐὶ., 8115 ΕΒ). οὐ πα θη. 

1091---1040. ἀπανϑίξζξω ΒΊαπη6α, ΒΙ ἄνθη ΡΥ ] οΚθα, ΒΊΟΥ 
δα 8116 πα Κ᾽ Ομ τη δ μγθᾶθη Ρ 11 ἄορ Κοπ, Βομ θη; αἀϑπου μαὺ τηᾶπς 
ἀπανϑίσαι ἴῃ ἀκοντίσαι (ΞΟ ] Θὰ ἃ Θ᾽ Π) τὙϑυθοββοσύ. --- προσσαίνω, 
(σαίνω 704.) ἀπανν 64 61}, ΒΟ τα Θ᾽ Ομ 6 1π, 119 Ὁ ΚΟ 861. -- ἀπευϑύνω 
σούδάθ τ μῃ6πῃ; ΓΙ Ομ ἔθη, ΘΠ] θη. -- πιαίνω σὰ 2060. --- προτι- 
μάω χὰ 1381. --- ὕλαγμα Ζὰ 1008. ᾿ 

παθκν πρωνοδ ρον, ἐν των τροροὶ, - ἐρρ ῤῥύπαρανος πα ὥζν ς τος; χβεαρευ οὖς} 2. φρες σιν ἄθῳν ἐπερα 



Μοίχα ἀθ. Ἰγυίβομθη ΤΉ 119. 

ἴπ ἀθῃ [ο]ρθπάθη τηθίγβομθη ΞΟΠ θη 51π4 πὶ ΑἸΠΟ ΘΙ ΘΙ ΠΘΠ. 
αἴθ 5γΠ]0θπ, ὑγθ]0ῃ8, Ζὰνῦ Τιἅπρθ σὸὰ 8 (γθβρ. 4) Μούθπ σϑαθῃπί, 
ἈΒΒΘΙ ΟΟΥ ΑΥ̓ΒῚΒ ΖΕΡΊΘΙΟ οἷπθ ᾿καγχθ (168ρ. 808) ΤΉ 515. σου γοίθῃ, 
τοῖν “, (τ6βρ. .“.) Ῥθζθιομπθί. ϑοθα]α ᾿πᾶάθββθῃ οἷπ ΜΙββυθυβ δ π155 
6. Μοίγα πιουΐ χὰ Ὁ ἀγομέθῃ γᾶν, ᾿ϑῦ ἀ1686 ΒΘΖΘι Ομ σπρ' ορρ 1161. 
(δο θ65. θ6ὶ ἄθῃ Οὐθίϊοῖβ ἀπ ὑϑίπθῃ «7011615} 5ονγῖ8 ϑο ἀ16 ΒΘΖθίοἢ- 
ΠΡ ἀΟΥ ῬδυΒοη (80 8Πὶ ΞΟΠ]τι586 σὺ ΘΥΒΘΩ ΟΟΘΙ γῸ Κ]ΘΙΠΘΥΘΠ. 
τῆ γὑυ βομθη ΘΙ ΘΠ, νγθίοθ απ170}} οἴπθη σϑυθ! Κα]6η ΘΚ ΥΊΟΠ σομ ἄθια 
ὝΘγ80, 8π θη. 516 810} ΔΠΒΟΒ]ΊΘΒ56Π, Δ ΌΘΘΒοπ δου 51Π4).. 

ῬδτγοάδοϑἍ. 

40---106. Απδρδοϑύθῃ. 

στροφή. 106---119. 
ον 
ΒΕ τ, πρ τ τ 

ἐς ΒΝ ΑΞῚ ἘΞ 
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ἀντιστροφή. 130---138. 
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ΘΝ ΤΥ 

140 Π ΜΈΤΆΑ. 

[ ( Π Ι [Ε- Ι ΙΞ ς “-»-Ὁ- ἘΞῚ -- δὶ ΣΟΙ: 

ΟΕ ΡΣ π 

15 ΑΣΑ ΕΣ ΘΟ ΣΥΣΣ τυ ν ἀππὶ 

- Ἐπ Εν ας ᾿ 

ὌΞΟΣ ΤΣ -: ἥ 

μπΞ ἰπταὶ 

στρ. α΄. 182--Ιιὅ8. ἀντιστρ. α΄. 189---165. 
, 

ἘΞ ΥΛΤΕΡΗΙ 

-ιϑ φουω δι ενόκτος: κα χενωλα" 

ἘΠ ΚΘ ἸΔΣ τ εῦ το ΤΣ τταθου, ΟἿΣ 

ΝΣ ΣΡ, Κα ἘΣ 

ΡΤ ρον κ᾽ τον 

ἐδ ον ΡΥ ΡΝ 

ὅ ΤΥ ΔΟΥ ἀ. {7 ὙΠ ὺ 
’ ἢ 

ἘΣ ἐλον ἘΞ ΚΡ σῶν, Ἐρ  α Ὑ Ἐ ΠΝ: ἢ 

ἥ προ νον Ἀν". 

φολῖ 

στρ. β΄. 106---178. ἀντιστρ. β΄. 114--181. ἢ 

ΓΤ ΤΞ ΕΣ το τς 

ἘΣ ΈΣΟ ΕΟΣ πος ΕΣ λυ Δ 

ἘΡΉ Ρ ΤΡ, 
ἰ ΄ 

δε ΕΟ ἢ} ἤει ἐθν διὸ ὥρα 
΄ 

δ ΣΙ τυ ξξξόυδε τίου τς 

ἐγ ΟΥΤΩΣ Ὁ ΔΘ. ΠΝΟῊΝ ἊΣ 
᾿ 

ΡΟ τ Ἐπ τ  τ ἈΟΊΣΞΞ δι 

Ἐὰν πο 

στρ. γ΄. 182--194. ἀντιστρ. γ΄. 196ὅ---201. 

΄ 

τ τε Ἢ Ἐκ σοῦ ΟΡ ΝΑ ες ᾿ 
͵΄ 

τ Ἔτη κλον ἐτὶ ἢ ἀπε Αγ’ Ξὸ ἐν 

πολυ πς τ 8 
᾿ 

ΠΡ ΠΕΣ ἘΘΙ ΚΟ ἡ τ ΣΟ Φη15: 1: ἜΒΗ 
τ , 

δ ΟΥ̓ ΕΣΣ ΠΝ ΤΟΥ ΟἿΣ ΤΟΝ τ τε 
᾿΄ “ὰ 

ὌπΎΥΠΑ ἘΘᾺ ΤΑΝ ΤΥ ΟῚ ναι τ ἀἘΡ ΔΙ 
ΘΕ ὦ ΡΝ 

΄ 
ἘΣ, πρν ΚΟ Ὶ παν ΒΕ 

͵ 
ἜΣ σις ΣΑΣ Ξε ἯΣ 

10 ἘΣ ΟΞΣΕΣ Ὁ 1 

Εν το ΤΙΣ τε ΟἿΣ 

τον τῶ τ - ἀδεν ἀντν τοὶ 
, 

ἜΣ ΘΟ ΕΠ ἄξυ Ξ Ξὸ -Σ 

στρ. δ΄. 208--217. ἄντ. δ΄. 218--2927. 

, 
ΜΡΡΩ ΟΧΤΝ ΚΡ Δ ΡΥ κτλ ΤΠ τ". 5 το 

, ᾿ 
ὩΠ ΡΤ ΟΝ ἀν ΣΝ Δ  λν 5 ἢ ἘΞ 0 

᾿ 
ὦ νὰν ἡ Ν 

, 
ΦΕΤ ΘΥΜΝῚ ΠΤ σον λγ8) ᾿ς .- 

, 
5 Φινν σὸς, ΡἼ τπ π ΟΜ Επν μ" 

’ 

ΟΘ ΔΓΕ: μ ᾧ -: -- ““νν οεοο-ο-.., -- 

΄ ΄ 
ΔᾺ 30 το λ Ξ εν -Σ 

Ἷ εν Ὁ ἘΔ Λ ΣΌΝ 
΄ 

ἀρ ΘΑ δ Ἡ ὰλυξ  ὝΖΕΕΥ ἜΑ 
, 

͵ 10 ὅδ ον ὑ υσον τ 



δ 

΄ 
ον ΟΝ τον ἜΣ ον τῶ τϑῆϊει Ἂ 

τ τ ΟΣ 

οὐ ἢ κύρην δ Αὐ ΛΟ τρις τσ ΜΩΣ 
΄ 

ΑΣ Δ πὶ ΟΣ ΕΣ 

ἀρ ον Πα δ το τ Πρ νι ἡ υδενου τὶ 
΄ ΄, 

το το --- πο σ τν 

τὸ τ ΕΘ του εξ τὴ ΕΗ 

845-- -8ὅ6. Απερδοβίθῃ. 

1. ϑ αϑιτη 0:. 

στρ. α΄. 851--318. ἀντ. α΄. 8314--390. 
’ ΄ 

δ τε ξὴ λα Πα ον τι τες; ἐξ 
, ) ῃ 

τ ΞΟ Οὐ νυ Ξε ας ἸΣ 
᾿ 

τ πο τ Σὰ ὩΣ αὐ ΤΣ τ τ Ξ᾿ ἘΠῚ 
γ 

Ἐν ΕΝ τ ΤΉΛΕῚ ΜΕ  Κ  ὑ τά τε: δι το νεὺΣ 
[ 

πὰ ΚΞ ΞΞ πα αν ἱΣ 
, 

Δ ΣΑΣ ας πΞ Ὁ ἘΡΝ τ Ὁ 
᾿ , 

τς ε-Π] ΞΞΕῚ Ἐπ; 
[2 ΄ 

ἘΞ --. προ, ΞΕ 
᾽ ΄ 

τῷ ὑπ ΠΟ ΕΠ ΛΑ ΠΟΥ ΘΜ Ὁ τ 
΄ ᾿ ͵ 

τ ΕΞ τ βου πολ ΗΚ ΞΞα εἴς 
ι ΄ 

ΤΣ ΠΟΥ ΕΙΣ. Ὁ τ ΘΝ 
, 

Ὄπ ἀν τ νν {5:5} ἘΠῚ 
’ ΄ 

τς ΟΡ τ χω. ΞἸ ΝΞ 4 
,’ 

ον ΕΞῚ, πῶ ΞΕ ΚΞ Σ Ξ 
΄ 

ὩΣ τ εἰ ΘΑ ΚΞΞΞῚ ΞΕ 

ΠΝ ἘΔ τ ἀπ 
΄ ᾿ 

ΞΕ τ στ “-τὶ ΞΟ 

στρ. β΄. 391-. 4006. ἀντ. β΄. 401--492. 
, 

ΟΣ ἀλ μετ ΨῚ τοις ΕΣ ποία; 
ῃ 

᾿ , ᾿ ΙΙΣ τὺ ἢ Ἐπ] - - ἢ τη Τοχὺ 1 Ζ6116. 
ΕΠ τὰ 559 ΞΡΝ 

Εν ε π τῶν τ ν τὰ ΠῚ 
΄ 

Ξε τ πο νυ σο τυ 
ΟΣ το λο παν χϑ πὐν κατ ον τα 

γ 
τὴ το 5 π| Ἔν ον πο ἐύϑεε, ἘΠ 

ὙΟ κΞ Ὁ πα Τὴ ἰὸς κ  πμ ν τ 
᾿ 

ὭΣ ΚΣ ΚΕΝ τ ἘΣ ΠΥ ΔΑΡ τς ὦ 
΄ 

, , ν᾿ ὉΣΡ ὌΡπεΣ ὍΣ τ ἡ 761]: ς τ πὶ [πὶ ΤΟΧΟ 1. 7611. 
ἀν ρι οαμε οι 5 ΞΘ -- 

ΕΣ οτος ͵ 
΄’ 

Ἀτ . ,....ἢ σα ὩΣ, 
᾽ ΤΣ 

ὩΣ ΘΗ ΕΙΣ ἐλιά τ “ΦΨ ̓  ...) ῳ, 
7 ῃ 

Ἱδν Ξ- ΦἸΜΕς τας εξ ὴ ἘΞ 
΄ -- 

τα  ΑΑΤ τ ΣΤ ΉΞΞΥ, - 
" 

τ, τ, 5 τ ὩΣ 
εὐξς ΄ 

ρον νι τσ - τ τι 



488. ἘΠ.21 
Ξ 

ἄντ. 7 

ΜΕΤΉΑ. 

δός. 489-- 471. 
2 
ἕπῳ 

στρ. γ΄. 428- 440. 

142 

10 

18 

“ἢ 

τα 
1
}
 

Ὁ 
τἹ 

ἘἹ 
τ 

Ὁ 
τ
 

ΤΙ
 

ἸΣ
ΙΣ

 
ΙΕ
 

Ψ
Η
Ὶ
 

ΘΞ- τι 

. α΄. 680---698. 
3 
αντ 

2, δίαβιτη οι. 

στρ. α΄. θ64---679. 

10 

18 



υξαν. ἐν ἀνα ΓΝ ΞΡ τ “ἢ 

το ΟΣ, 
΄ ῃ 

προ δ ἘΞ ΘοΣ - ἘΞ 

ΟΣ ἘΟΤΟΥΑ τ ΠΤ ΠΗ 
᾿ 

Ἔδς τυ ΘΙ Σὲ τος Θ᾽. Ἐπ “ 5 
ΤΩ 

τ τουτ ἘΣ τ λύλεςΞ. ἢ ἘπῸ 

ΚΝ ΠΣ ΧΕ 

τ  κὼ ΈΣγΣ “ 

αὐ δες ς ΞΞΤῚν εξ δς ἀϑθυς τς ΚΞ ΠΣ 

στρ. γ΄. 110-127. ἄντ. γ΄. 128---1389. 

τ α ἐΓΟΥ ΚΟΤΕ ΙΡΕΣ ἌΣ Ὁς τῆς 
΄ 

" -- ἡ ἀπο τ ΕΣ στη ΞΕ 
΄ 

τ τ σ σῦς τ 
᾽ ΄ 

ΞΕ Ὁ} Ὁ χα τ ν ν ππππῇ ΞΣ 

ΒΕ ον ρον το, .΄ ΠΣ ὅ 
΄ 

ἘΠ ὩΣ ΡΟΣ τΞ ἘΣ ἘΞ ἐΞ 

ΠΟ Ὁ εῖι ΟΣ ΙΣ ἘΣ 
΄ 

ἌΣ, ἘΠ ΌΘΑ ΠΥ ὍΘ Τ ΕΗ 

νυ - ἢ ΞΕῚ 

υν - ὑ5} τὸ τ τς . 10 
ἘΠῚ το εὐ ΤΑΣ. δυχυλο ἐς 

΄ 
ΠΝ τ πο ΕΗ 

στρ. δ΄. 140--147. ἄντ. δ΄. 148---Ἰὔῦ. 
΄ 

τ πε, σα 5: ἢ Ξ δον ς ΤΙ Κ 

ΡΣ ΡΘΕ ΞΕ ΡΟ τς 

νυ τ 

Ὁ τ τὖ τιν ΡΣ ἘΞ 

ἜΑ ἘΡν το δνν ὃ 
΄ ᾽ 

πο τ τ - 
΄ 

σὺ ||, τὸ ἘΞ ΒΕ 
΄ 

ἊΣ, ἘΠ ὩΣ ἀκέθι ΒΕ 

τῦ60---182. Απαρδθβίθ. 

8. Βα: 01. 

στρ. α΄. 948--969. ὧντ. α΄. 960---911. 

ΒΡ ν λ τον “5 

τ ον τ 
΄ 

ἢ τ ΠῈΣ πέτυ, 16. ἩΞΉ ΜΠ τ ΝΡ ἘΔ Ὰ 
΄ 

τ, το ΡΞ -ῷ 

ΠΣ τ εν νι τ} ΚΝ τὶ δ 

Ὡς τ ἘΕ τ τὰς “ὦ δε 
7 Η 

απὸ, οὐ ν Ξε τ πο τ 

τε κυ Υον νι 

τῶνδ ἰδ δεν, 15 

΄ 
πο πὸ συν» 

',.Ὲ 
ἈΡ τς ὠν στ» ὠρτν τα «Ἐ) 

ἵ εἰλα τἀτρο Τῶν ΤΣ Το α ὉΔᾺ 

Ἐ) ΜΟΥ 815 Ὀθάθη ΚΊΊΟἢ δῦ ᾿Ἰπάθββθηῃ 416. 5υ]]α θῶ Δ Π06Ρ5. ἃτὴ ΘΒ] 580 
ὃ, εοτβοβ. ΠΆΒοΥ μαΐ τηᾶη ἴῃ ἄρ᾽ ϑίσορμο υτηροϑίοῦ: [παρήμειψεν], 
αὐυβάτας ὦρϑ᾽ ὑπ᾽ Ἴλιον, στρατός. 



144 ΜΕΤΉΑ. 

στρ. β΄. 912--ο8ὅ6. ἄντ. β΄. 986--999. 
᾿ , 

τ τ τς ὦ 2’- λυ 57). ἘΣ 

ΟΣ Ἐπ᾿ τ. Ὁ δ  σλρε δος Ὁ Αρν γνς 

5 σε, ξεν κῶν» Ἐς, πὶ. 

ἘΚ ο ὑπτνῆς πολι 1 53 

2) ἸΣεκΘς 5 τε 5 

ΞΡ ἐτο  πτ Ὡν» -ὸ τ ΕΝ πΞ 

Ἐν ν ϑις τ ἐπ τ Χο ς ἐλ τ ἨΩΣ 

ΕΣ ας ΤῊ τ ἊΣ ἈΦ Ὁ 

Ξρρπϑν τος ἐὰν ιν ΑΨ Κ᾿ 

10 ὌΥσ τς παν ναοι δ σε κι τ ΕἿΣ 
Ὄα ΘΩ ΦΌΩΣ 

τ σα 

᾿ ρῶν ΞΕ ΛΝ ΘΠ ΘΟ ΠΝ 70] - 
1 γον ΠΣ ΝΘ, ΤΟΙ ΤΕῚ ἀν τν τ 6 ἢ “ ἴπι Τοχὺ 1 Ζ6119 

ΕΞ ΦΦΑ ἀππιν τπλίσστις ΠΡ ἀντ 5.5 

Κοιατηοβ: 1091---1142. 

(ΑτποθΌδθομ ΖΒ μθη Καββοπᾶτα πα ἄθτα (Βου.) 

στρ. α΄. 10871---1040. ἀντ. α΄. 1041. 1044. 

Ἰζδββι ΣΑΣ ΚΕ 
ΚΣ τ τσ, 5 - 

ΘΒ. 3. τι θΊβομθ Τυϊτηθύθυ. 

στρ. β΄. 104ὅ---1049. ἀντ. β΄. 1000---1064. 

᾿ΕΝ ΆΚΘΨΤΝ ἐρ ναθ ΥΣ ἀὐ 6 

δ, τὸ τ᾿ | ἘΡΘΊΣ “ 

Ἰᾶτη Ὁ. Τυτθῦου. 
ΟἩ. 2 1ϑτὰρ. Τυϊσηθίου. 

στρ. γ΄. 1068---1059. ἄντ. γ΄. 1060---1064. 

Καθ εν στ" 

Ἰατη. Τυϊτηθίοθυ. 
ΟἸ. 2 ἴδ. Τυϊτηθίου. 

στρ. δ΄. 1008ὅ---1071. ἀντ. δ΄. 1012--1078. 

Καβθ ὦ τύ ον 
ύυ ῃ 

ἜΑ τ σεν 

1άτὰ}. Τυϊπηιθίου. 

Ι(- 

Ομ. 2 τὴ. Τυϊτηθίθυ. 

στρ. ε΄. 1079--1089. ἀντ. ε΄. 1090---1100. 

Καβδι ἐτώσιον 2] οὐ Ὁ δ 
΄ 

προ ροῦν ἕδν εΡ ΟΣ Σν 

Ἰαταῦ. Τυϊταρθίοσυ. 



τ ἈΡΣ ἘΆΕ ΤΕ: 

τ τ ΜΒΤΗΙΚ. ΔΝ 145. 

6. Ὁ ἸᾶτηὉ. Τυϊσηθῦθυ. 
΄ ὕὔ 

᾿ ᾿  Α , ΣΟ Ἐπ πὴ στ πρὸ τ ΠΝ 

ὩΣ ἀπ ν πλω ποτα, ΛΈ ΞΕδν ΠΝ τ ΑΥ ΤΟΤΑΥ͂Σ 
Υ̓ ΄ ΄ 

ἈΚ ΟΟΣ ἘΠ ὅν νθ τ ἘΤν ἢ ΞΞ Ξ-, 
᾽ - 

ς 9. ΕΞ κζῶλ (΄.....) τος τῶ 

στο. ς΄. 1101 -1110. ἄντ. ς΄. 1111 1120. 

ΠΙΠΗΒ τ τ Ἐκ άξε Σ Ι ὩΣ "τς --- 
΄ ΄ 

τοῦ Ἐκ τ, τ΄ 5 ᾿ τ ΑΝ Τα Ἐν 

9 Ἰᾶ τη. Τυϊτηθέρυ. 
΄ 

σα. ᾿ς πὴ - τ εν ἸλΝ Ἐαν 

τ το ΗΘ ΩΣ 
΄ ΄ ΄ ͵ 

“΄ 4ἾΟ. ΠΣ ΜΝ ΤΣ ΚΑΤ τς Ξ τ ς ἘΡΕΘῚ ΤᾺ Ἧ 
΄ , 

ΔΑ κα ρον πρὸς απ λ κε Ῥ ΠΕ ΝΟΥ ἘΠ ΤΉ τ, 
, ΄ 

ΟΣ εξ ξ νι Ὑ τοὩς εξ 

τὸ, ξ΄. 1191 1131. ἄντ. ζ΄. 1132. -1145. 
’΄ ΄ Ἐ 

Καββ. ἀν πν δον τις ΦΘΟΡᾺ ᾧτλφεσεν τ ΦΧ ἘΣ τ ῊΣ 
΄ 

ὙΣς σεν ὍΣ ἘΞ τεσ ς δα τσ τὶ 
’ ΄ 

ΞΘ πο ρΦροὁᾳὁΔορΡεΡὸυ τ τ 
΄ 

ἘΕΕΣ ἐλ ΣΝ, ἐΡ- 

2 1ῶτη. Τυμαθὺ 

(0  Ήν ν ᾽ Ὁ ΑΕ Υ ΕΡΡ ἢ Ρ τα Ἡ ΘΑ ΘΝ τ ἀν 
΄ 

πΞΞ ΣΕΥ τ ρῖξὶ Ὁ πλσ ΟΌ 5ν 
΄ 

ὌΠ Ρτ τν πλ στο ΜΡ τς τ 
’ δ' , 

Ὁ ΡΤ τὸ π΄ ἢ Ὁ ΞΖ Ν 
΄ 

ἐξ ΣΑΑΈΘ ΟΣ, ος τῆς Ἐν: 

1290--1807: Απερδθβίθῃ. 

Κοιησπιοβ: 1872---1391. 

στρ. 1312-- 1377. ἀντ. 1392-- 1397. 
΄ 

᾿ , ἘΣ κα Ὁ Ὁ Ἐπν 
΄ ΄ 

.--υ τ ἘΣ ἈΕῚ 
΄ ΄ 

9) ἐν ΠΣ ΠΣ αὐτο, τ ἼνρῸΣ ΓῊΣ 
΄ ΄ 

σου, τιον Ἢ λον κοῦ ἐς 
΄ ῃ ᾿ 

Ϊ μωσυσυυ ποτ τοῦτα ἘΣ ΟΣ ἘΞ 
΄ 

, τ .ωὠὐῳὔὐφῴω ... .-. 

Κοιηχηοβ: 1415---1 48. 

(ΓΤ Ύ6η08). 

ΚΙ. ἘΠΕ ΚΙ. “ΕΠ, ΠΕ τ ἐρν πτυτος 
, Β" γ΄ 7. α΄ Ζ' | ξ [-ὺ ξ΄  Ά ε΄ Φ΄ ξ Η 9 Β Υ 1 9 ἢ ΤΣ Ξ 

--- ων πυ" ΣΕ: το ΔΆ 

᾿ς ᾿Βοὶ ἄθιη ϑομοθιηα, θυ ΟΟΙηροβιθίου ἀ168568 ΚΟιμτη08 αἰπα αἴθ Ἰγυίβομθη, » ἐμ 
ΟΡ θα ταῖῦ Κ]οίηθη, 416 ἀπαραθβυβομθη βϑυβίθμαθ τοῦ ῬΎΟΒΒΘῺ Βασμβίαθθη. 

"ΘΙ ομποῦ, ἀ16 Απαραθβία ἄθυ ΚΙγῦ. βἰπα ἄϊθογαϊθβ ἀατοι οἷη ἀαγθοτθθβοῖ-. 
ΚΙ. Κομηθ!ο}} σοιηδομῦ. 

συστ. β΄. δ΄. ς΄. η΄. ι΄. Απδρδοϑίθῃ. πὴ 
ἌΈΒΟΗ. Ααλὰμ. 3. Αυῇ. 10 Ἰχὴῆς- 

ασσυσασναυυννδ 9 ΞΘ  Ξ  υνονονν. τ πὰ πον 



146 ΑΒΜΕΙΟΗΌΝΟΕΝ Υ. ἩΒΗΜΑΝΝ. 

στρ. α΄. 1415--1491. ἄντ. α΄. 1440-- -1446. 

Ἤν προδἐΕροῇΠ[Π[ΔὁὸΕ,Ἁν.. 7... 

ἤ ἐτλ οτος ἐπ ΟΕ ΟΝ 
ὍΣ ον ΡΣ νον ἐΞ τς ἐπε: ἐν, 

ων {Ὁ τα τυ νον τρτῖνς 

στρ. γ΄. 1481- -1458. ἄντ. γ΄. 1511---1619. 
ῃ 

Ἰριφνι ΡΥ ΝΣ π᾿ ὺ τ τ ὙΝ πγ 
ἀν 7. 

ΡΣ ἐς: ΚΘΡΝ, Ἀπ ἈΘΘΟ ΣΤ ΌΣΞῚ 
΄ σις ἢ 

ἜΉΕ τα ον ΠΡΟ 5. τ τς το 

στρ. ε΄. 14168---1400. ἄντ. ε΄. 1417-- 1484. 

τὰν 

στρ. ξ΄. 1406-- 1468. ἄντ. ζ΄. 1490--1492. 

“ ᾿ ΑΗ ΤΟ Ρ, κίογ πο τ 

ας τοῦ πύον ἘΣ τα τ ἢ 
Ψ' 

ΟΣ θυ πεν τος. ΕΗ 

στρ. ϑ΄. 1601--1607. ἄντ. θ΄. 1881--1587. 

πΡνετον ΚΛΥΧΩΝῚ Ἶ: τὸ ᾿ ἜΝ Ξῶὶ τὶ 
ΤΣ ἘΞ “τὺ -τὸὸ - 

ἘΠ ΕΜ ἘΠ Εὐδη 

3 

Ὑ ΥΖΘΙΟΠ ΒΒ 

οΥ ΑΡνϑιομαπρθη νοῦ α. ἨθΥπι 8 Π 5. Αὐβραθθ. ἦ 

Η. ---- Ηδυτθβδηῃ, Υ͂. Ξε γ υἱραΐω οαδὺ πα πἀβομυ ΠΟ} 6 Τιοβασχί. 4 

8. στέγης ϑομποιάθνίη. στέγαις Υ. Η. -- ΄. ἰρὺ να Ιοίκοπθν. --- 
14. ἐμήν Υ. τί μήν; Ἡ. --- 2. 5[6}10 παοῖι 21 Η. --- 20. σημαίνω Υ. 
σημανῶ Η. -- 82. πεσόντ᾽ αἰσϑήσομαι Κοοκ. πεσόντα ϑήσομαι Υ͂. Η. 
- 41. ἀρωγήν Μοάϊο. ἀρωγάν Υ. Η. --- ὅ7. ὀξυβοᾶν ΟἸΡονί. ὀξυβόαν 



ΑἈΑΒΜΨΕΙΟΕΌΝΟΕΝ Υ. ἨΒΉΜΑΝΝ. ἸΡΕ 

Ὑ.Η. -- τῶνδε Υ. τῶν δὲ Ἡ. --- 70. ὑποκαίων (ἰἀϑαιθομιβ. ὑποκλαίων 

Υ. Ἡ. -- Τί. οὔτε δακρύων νἰτν Ἡ. δι5. -- Τ8. ἀτίτᾳ Ἡ. --- 80. 
τί ϑ' ὑπεργήρως Μαυίϊη. τό ϑ' ὑπεργήρων Υ. Ἡ. τέϑιπεργήρως Μϑάϊο. 
- 89. πευϑοῖ ϑοΆΠρσοΥ. πειϑοῖ Κ. Η. --- 92. τῶν τε ϑυραίων ΕπΡΘΥ. 
τῶν τ οὐρανίων Υ. Η. --- 99. λέξαις Ἠατίαππρ, λέξασ᾽ Υ. Ἡ. 

102. τοτὲ Υ. ποτὲ Ἡ. -- 106. φρένα λύπης ἔγἅπεν Η. φρενολύ- 
πης Ἡ. --- 108. μολπῶν ΒΙοιμιῇο614. μολπὰν Υ. Η. --- 109. ἀλκὰν Υ. 
ἀλκᾷ Ἡ. --- 112. καὶ χερὶ πράχτορι Υ. πράκτορι ποινᾶς Η. -- 11. 
δορυπάλτου (ὐοάϊοο8. δοριπάλτου Υ. Η. -- 117. φέρματα Πατίαπρ. 
φέρματι Υ. Ἡ. -- - 120. λήμασιν ἴσους Πιπαονῖ. λήμασι δισσούς Υ. Η. 
- 120. πρός τε τὰ 656 16ευ. πρόσϑε τὰ Δ. πρόσϑετα Η. -- δημιο- 
πληϑέα Ὁ. Μύ]]ον. δημιοπληϑῆ Υ.Η. ---- 129. οἴκτῳ ϑομποθιπδππη. οἴκῳ 
Υ. Η. -- 184. καλά Μοάϊο. ἃ καλά Υ. Ἡ. -- 1858. δρόσοισι λεπτοῖς 

Ὑ ΘΠΠΙδπου. δρόσοις ἀέπτοις Υ. Η. --- μαλερῶν τε λεόντων Ὀϊπά. μαλε- 
ρῶν λεόντων Υ. Ἡ. μαλερῶν ὄντων Μαοάϊο. --- 197. ὀβρικάλοισι(ν) Υ. 
ὀβοικάλοις ἔπι Η. --- 188. αἴνει ΟἸογύ. αἰτεῖ Ν. Η. --- χρᾶναι Ν. 
κρῖναι Ἡ. --- 189. φάσματα στρουϑῶν Ν. φάσματι τῷ στρουϑῶν Η. 
- 140. δ᾽ ἀγκαλέω ΟἸΡοτί. δὲ καλέω Υ. Ἡ. -- 142. τεύξῃ ἁπλοίας 
Ἑπρου. ἀπλοίας τεύξῃ Η.. ἄθτ ἀπλοίας τὰ 141, τεύξῃ τὰ 148 πομύ. --- 
144. οὐ δεισήνορα . οὐ δεισήνορα φωτός Η. --- 1ὅ7. ματᾶν ΒΙοια- 
Π6]4. μάταν Υ͂. Η. --- 161. οὐδὲ λέξεται Ἡ. 1,.. ΑἸγοη8. οὐδὲν λέξαι Υ. 
οὐ λελέξεται Ἡ. --- 167. τὸν οι χ. τῷ Κ. Η. --- 172. βιαίως Υ. 
βίαια Ἡ. --- - 180. παλλιρρόχϑοις ΔἔτοπΒ. παλιρρόϑοις Υ͂. Ἡ. --- 187. 
᾿Δργείων Υ. Ἴἤρφγους ΤΙ: 

200. πέλας βωμοῦ ΒΙοπιῆο]α. βωμοῦ πέλας ΚΝ. πέλας πατρῴους 
χέρας δεέϑροις Ἡ. --- 206. ὀργᾷ Κ. αὐδᾷ Η. -- 219. αἰῶ τε παρϑέ- 
νειον Ὁ. Μύ]Π|ν. αἰῶνα παρϑένειον Μαεάϊο. ἜΠΕΞ παρϑένειον τ ΧΗΣ 
-- 226. φυλακᾷ Β]οιηΠο]4. φυλακὰν Υ. Η. --- 229. χέουσα ὟΣ χέουσ᾽ 
ὧδ᾽ Ἡ. -- 288. ἔμελψεν " ἔμιχϑεν Η. -- τς εὔποτμον παιᾶνα 
Ἠατυίυπρ απὰ Βηρετ. εὔποτμον αἰῶνα Υ. εὐπότμαν αἰῶνα Ἡ. --- 241 
τὸ μέλλον δ᾽ ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν κλύοις ΒΑΙΔθΘΓΒῸΡ 86 ἄοιη Νοάϊο. τὸ 
“μέλλον. τὸ προκλύειν δ᾽ ἤλυσιν Ἡ. --- πρὸ χαιρέτω ΑἈΓΘΠΒ. προχαιρέτω 
ν.Η. -- 240. εὖ πρᾶξις ΠΟΌΘΟΚ. εὔπραξις Υ. Η. --- 262. ἦ γάρ τι 
Καγβϑίϑῃ. τί γὰρ τὸ Υ͂. τί γάρ; τὸ Η. ---- 2604. εὐπειϑῆ Υ. εὐπιϑῆ Η. 

ο- Τῇ, πεύκη, πορ. λαμπ. πρὸς ἐκδοχὴν, πέμπει τὸ Ἐπροι, ἰσχὺς; 

τϑοπρασ πα 

ΜΗ εν πος Ν 

πορ. λαμπ. πρὸς ἡδονὴν πεύκη τὸ Υ. Η. -- 279. σκοπάς Υ. σκοπῷ Η. 
802. τοιοίδε τοί μοι ϑοιμἐχ. τοιοίδ᾽ ἑτοῖμοι Υ. Η. --- 309. ὡς 

Οοα. Β655. οὺς Υ. Η. -- 318. φίλως Υ. φίλω Η. --- 317. φυτάλμριοι 
παίδων γέροντες ὟΥ 61]. φυταλμίων παῖδες γερόντων Ν'. φυταλμίων παῖ- 
δὲς τεκόντων Ἡ. -- 324. ἐν δ᾽ Ἑπροτ. ἐν Υ. Η. -- 826. ὡς δ᾽ εὐ- 
δαίμονες ϑἰδηϊ!ογ. ὡς δυσδαίμονες γ. ὡς δ᾽ ἀλήμονες Η. -- 582. πορ- 
ϑεῖν . ποϑεῖν Η. --- 3588. ϑεοῖς, οὐκ ἀναμπλάκητος Ἐπρον. ϑεοῖσι δ᾽ 
ἀμπλάκητος Υ. Η. -- 3587. πῃ τεύχοι προ. μὴ τύχοι ν.Η. ---- 588. 
ὑπεραῖρον Ἔπβοτ. ὑπὲρ ἀστοον ὙΞῊΙ:. --- 957. ἔχοις ἂν εἰπεῖν Καγϑβίθῃ. 
ἔχουσιν εἰπεῖν Ν. Ἡ. 88. πάρεστι(ν) τοῦτο δ᾽ Ἐπιρογ. πάρεστε 

ΠΠ)": 
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τοῦτό γ᾽ Υ. Η. --- 869. ἔπραξεν Υ. ἔπραξαν Ἡ. --- 8681. ἐκτένουσα 
τόλμη τῶν Ηατγίυμῃρ. ἐγγόνους ἀτολμήτων Υ. ἐκγόνοις ἀτολμήτως Ἡ. --- 
807. ὑπὲρ Υ. ὅπερ Η. -- 3608. ὥστ᾽ ἀπαρκεῖν Οοά. ΕἸογοπ. ὥστε 
κἀπαρκεῖν Υ. Η. --- 3569. λαχόντε ΑΠγ61η8. λαχόντα Υ. Η. --- 8518. 
προβούλου παῖς Πατίαμπρ. προβουλόπαις Υ. Η. -- - 870. πᾶν μάταιον 
Μάαβρυαγνθ. παμμάταιον Υ. Ἡ. --- 88. τῶν ΟἸαῦβοι. τῶνδε Υ. Η. -- 
592. τε καὶ κλόνους λογχίμους Ηδπηβόϊῃ. κλόνους λογχίμους τε καὶ 
Υ. Η. --- - 8594. βέβακε Υ. Ἡ. βέβακεν ἔασι. 

408. δόξαι Ν. δόκαι Ἡ. --- 409. ὁρᾷ Ῥυΐθη. ὁρᾶν Υ͂. Η. ---- 411. 
παραλλάξασα Υ. παραλλαγαῖσι Η. --- 418. Ἕλλανος αἴας ΒΎδΠΖ. ἜΣ 

λάδος αἴας Υ. Ἑλλανίδος γᾶς Η. --- 448. μοι ἘΉΡῸΥ. υθν: ἨΠῚ- 

462. ἤ τι -- πῃ Αἢτ. ἤ τοι --- μὴ Υ-. εἴ τι --- μὴ Η. --- - 479. σοι Υ. 
του Ἡ. -- - 487. δεκάτου ὙΥαπάοτ. δεκάτῳ Υ. Η. --- 494. ἦσϑ᾽ Αβκον. 
ἦλϑ᾽ Βαργδβου. ἐς ΕἾου. σϑ᾽ Η. 

508. αἰρὺ Κοοκ. --- ὅ20. ϑάμάρτια Υ. ϑάμαρτία Ἡ. --- 521. γε" 
τεϑνάναι Ἐπροι. τεϑνᾶναι Υ. χαίρω" ϑεοῖσι τεϑνάναι δ᾽ οὐκ ἀντερῶ 
Η. --- 584. τἄλλα Αυταΐαβ. ταῦτα Υ. Η. --- ὅ40. οὐ λαχόντες Υ. οὐ 
κλαίοντες Ἡ. --- 844. κατεψάκαξον Ὠὶπᾶ. κατεψέκαξον Υ. Η. --- ὅ52. 
ἀναστένειν Αὐταΐπβ. ἀναστῆναι Υ. Ἡ. -- δὅδθ. ἄλγους χρὴ τυχεῖν 
ΑὮγ. ἀλγεῖν χρὴ τύχης Υ. Η. --- ὅθ7. νοῦς Ἐπροτ. τοῖς Υ͂. Η. -- 
580. κοιμῶντες Υ. κοιῶντες Η. --- ὅ81. σέ μοι ὙΥΊΘΒ616Υ. σ᾽ ἐμοὶ Υ͂. 
Η. --- - ὅ88. ἥκειν δ᾽ ὟΥ 61]. ἥκειν Ὗ. Ἡ. --- 598. μανϑάνοντι σοί ΚΘοΚ. 
μανϑανοντί σοι Υ. Ἡ. 

682. ᾿Αχαιῶν Υ.. ᾿“χαιοῖς Η. --- ϑεῶν  ϑεοῖς Η. --- 640. κχκα- 
κοῦ στρόβου Υ. χακοστρύβου Η. --- 048. ἐξέκλεψε κἀξηγήσατο ἘρΘΓ. 
ἐξέκλεψεν ἢ ̓ ξῃτήσατο Η. - 647. ,γαυστολοῦσ᾽ Οδβδαροπαβ. ναῦν ϑέ- 
ΔΟΡΟΥ Ν. Η: --- 681. οὐεν..Η. αὖ Ἠαίυηρ. --- 689. γοῦν γοβ5. δ᾽ 
οὖν Υ. Η. -- 671. ἑλένας . ἑλέναυς Ἡ. --- 612. ἁβροπήνων δ86]- 
τηϑβῖαβ. ἁβροτίμων Υ. Η. --- 6716. πλατᾶν Ἡθαΐῃ. πλάταν Υ. Η. -- 
Θ17. κέλσαντες Αὐταΐαβ. κελσάντων Υ͂. Η. --- 098. παμπήδην ϑομᾷᾶί. 
παμπρόσϑη Υ. παμπορϑὴ Η. --- 094. παιᾶνα ΑΒγθηβ. αἰῶνα Υ͂. Ἡ. --- 
φίλων ΟἸΡοΥ. ἀμφὶ Υ. φίλον Ἡ. --- 690. λέοντος ἷνιν Οοπίηρίοπ., 
λέοντα σίνιν Ν. Η. -- 691. οὕτως Υ. ὧδ᾽ Η. 

7107. ἦϑος Οοπιπρίοπ. ἔϑος Υ. Η. --- Τ08. γὰρ τροφεῦσιν ΕᾶτΗ. 
γὰρ τροφᾶς ΕἸοΥ. τροφᾶς γὰρ Η. -- 709. μηλοφόνοισι σὺν ἄταις 
ΔΈγΘΠ5. μηλοφόνοισιν ἄταισιν Υ. μηλ. ἅγαις Ἡ. --- 119. ἀκασκαῖον δ᾽ 
Ῥούβοη. ἀκασκαῖον Υ. ἀκασκαῖον τ᾽ Η. -- - 748. τόϑ'᾽ ὅτε ΟἸαῦδΒθη. τόϑ᾽ 
ὅταν Υ͂. τότ᾽ ἔστ᾽ ἂν ἐπὶ Η. --- 144. φάος τόκου Ἑπρογ. νεαρὰ φάους 
Υ. νεᾷ βῥαφᾷ Η. -- 7580. τίει ΑἸγθη8. τίει βίον Υ'΄. Ἡ. --- Τδὅ. ἐπὶ Υ͂. 
ἔπι Ἡ. --- Νοιβ! 767 ἔθ 10 πδὸὴ Η. οἷπ 18. -- 711. σαίνειν Κ΄. Ἡ, 
σαίνει (Ἰἀϑδαθομα5. --- 7179. πνόος ΕἸ]. πόνος Υ. Η. --- Νοι 781 
[6 810 πδοι Η. οἷῃ ογ8. --- 790. χειρὸς Υ͂. χρεῖος Ἡ. --- 192. ϑύελλαι 
Υ. ϑυηλαὶ Ἡ. --- δυσϑνήσκουσα ἘΏΡΌΘΥ. συνϑνήσκουσα Δ τ αν 

801. καρδίαν Υ΄. καρδίᾳ Η. --- 809. αὐτοῦ ΕἸον. αὑτοῦ Υ͂. Η. --- 
840. ἀνὴρ Ὗ. ἁνὴρ Ἡ. --- 841. τέτρηται ΑἸγ6Π8. τέτρωται Υ. Ἡ. -- 



ΑΒΜ ΕΙΟΗΌΝΟΕΝ Υ. ΠΒΈΜΑΝΝ. 149 

844, {Πσὺ Μιοίουϊα5. -- 8683. καίουσα Μοίπθοκο. κλαίουσα Υ. Η. -- 
869 Θθυο μη Π0} νοῦ 8106. -- 8718. 874. 818. ΚΝ. 818. 87ὅ. 874 Η. 
- 878. κάλλιστον Υ. γαληνὸν Ἡ. -- 877. τὸ ΒΏροΥ. τὰ Υ. ΗΠ. 

906. δείσας ἄρ᾽ Βδιη ΘΥΡΕΟΥ͂. δείσας ἂν Υ. δείσασαν Η. --- 91 
ἢ κάρτα Βαιαίνουρον. Ἷ καὶ σὺ Υ. ἡ οὐ καὶ σὺ Η. --- 910. πλ} 
ὝΥ611. πάρες γ᾽ Υ. Η. --- 922. φϑείροντα Υ͂. στείβοντα Η. --- 92. 
τοὐμὸν Ἐχηρον. τούτων Υ. Η. “--- 942. σημαίνει ἸΚοοἰκ. σημαίνεις Υ. Η. 
- 944. τόϑ᾽ ἡδὺ Αὐταίαβ. τότ᾽ ἤδη Υ. Η. -- 964. εὐπειϑὲς ὙΥ οβ0- 
ὍΠ8]. εὐπιϑὲς Γ΄. Η. -- οδὅ. δ᾽ ἐπεὶ Υ. δέ τοι Ἡ. --- 964. οὗτοι 
ΒΘ μου ΠΟ. οὔτι Υ. Η. --- 969. δ᾽ ἐξ ἐμᾶς Υ. δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τὸ πᾶν 
Η. -- 918. στυγερὰ ΑἸγοπ5. γὰρ Υ. γὰρ ἀεὶ Ἡ. --- 910. Η. πἰχητηῦ 
Καοῖπθ Το δη. -- 977. ἔπαισεν Υ. Η. -- 978. καὶ πρὸ μέν. τι ΠΠΡΘΥ. 
καὶ τὸ μὲν πρὸ Υ. Η. -- 984. τοι Υ. τὰν Ἡ. --- 991. ἀπέπαυσεν 
Ἡατγίπηρ. αὐτ᾽ ἔπαυσ᾽ Υ. 989---991 πἰομὺ Η. ἴῃ 2 ΘΥΒ8. ΖβδΙΏΤη8: 
Ζεὺς δὲ τὸν ὀρϑθοδαῆ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν ἔπαυσεν. --- 99ὅ. καρδία 
Υ, καρδίαν Ἡ. --- 990. γλῶσσαν ἂν τάδ᾽ Υ.. γλῶσσα πάντ᾽ ἂν Η. 

1006. δουλίας τροφῆς ϑιγεῖν πιροΥ. καὶ ζυγῶν ϑιγεῖν βίᾳ Υ. Η. 
--- δουλείας μάξης βίᾳ ἙΊοΥ. --- 1019. ἐντὸς Υ. ἐκτὸς Η. ---- - 1ο20. 

τήνδ᾽ Υ. τῇδ᾽ Η. -- 1022. πάρος Μυβρτᾶγθο. πυρὸς ΝΣ ΠΩ 9: 
γε ν- τε Ἢ. -- 1080. νεαίρετος Κανδίοι. νεαίρετον Υ. Η. --- 1040. 
περ ἐν βού. παρὸν Η. -- 1000. κακὰ καρατόμα ΒπσΘΥ π80}. ΕΉΡΘΙ. 
κάκα καἀρτάναι Μοάϊο. τε κακὰ κἀρτάνας ᾿. τες τοῦτ. ἀνδροσφαγεῖον 
ΠΟ τΘ9. ἀνδρὸς σφαγεῖον Η. ---- 1068. ἦμεν Ν: ἢ μὴν Η. -- 1064. 
τούτων ΕἸ]. ἡμὲν Υ͂. ἤσμεν Η. -- - 1τοτ6. ὀρεγομένα Ὗ. ὀρέγματα ΤΙ. 
--- 1080. τι Πιπάογῇ. τί γ᾽ Ν. Η. -- 1080. προκοβαφὴς δράμεν Ῥηρον. 
ἔδραμε κροκοβαφὴς Υ. Η. -- 1087. εὖτε ΟἹ. ἅτε Υ. Ἡ. --- καιρία 
Ῥιπᾶονῇ, καί δορία Μεάϊο. γᾷ δορὶ Η. --- πτωσίμοις ΒπροΥ. πτώσιμος 
Ὑ5Ὴ: 

1108. ἤγαγες Υ. ἤγαγεν Ἡ. --- 1108. φεῦ Υ. φιλοίκτοις Η. (πο 
Β]ογθηΐ. πἀπα Ψοποί.). -- 1112. περίβαλον γὰρ. ΒΙοπιῇο]α. περεβάλοντο 
γὰρ Υ. περεβάλοντο Η. --- 1118. τ᾽ Υ. στένουσ᾽ Ἡ. -- 1129. δήγματι 
Υ. δάκει Η. --- 1180. κατὰ ϑρεομένας Ν. φοβερόϑροα Η. --- 1181. 
ϑραύματ᾽ Ὑ. ϑαύματ᾽ Βαγπ65. Η. --- 1187. ϑερμὸν ῥοῦν Μυϑρτᾶνθ. 
ϑερμόνους Υ. ϑερμὸν οὖς Η. --- 1140. ὑπερβαρὺς ἐπεμπίτνων ΠηροΥ. 
ὑπερβαρὴς ἐμπίτνων Υ. Η. --- 1141. ϑανατηφόρα Εδ1168. ϑανατοφόρα 
ν. Η. -- 1146. ἐσάξειν Βοί!. ἐσήξειν Υ'΄. Η. --- 1147. πῆμα ἘΠῚ 
τοῦδε Υ. Η. π-ΠΠ150: κυρῶ ΑἸγ. τηρῶ Υν. ϑηρῶ ΕἸ  - 1100. 
Καγβίθη. ἢ Υ. Ἡ. --- - 1168. ὅρκοις πῆμα ΥΥ εἰ]. ὄρκος πῆμα Υ. πα, 
πῆγμα Ἡ. --- 1106. ἀλλόϑρῳ ᾽ν πόλει Ἔπιρεν. ἀλλόϑρουν πόλιν Υ͂. Η. 
-- 1184 ΠΙσὶ ΘΠΡονῦ. --- 1190. τοιάδε τόλμα ϑῆλυς ΑὮγ. τοιάδε 
τολμᾶ ϑῆλυς ΒΊοΥ. ,6η. τοιαῦτα τολμᾷ ϑῆλυς αγτιθ8. Η. 

1900. λήτορ᾽ Αἰγ. μητέρ᾽ Υ. Η. -- 1200}. φίλοις Ἴφη ΚθοΙ,, 
τ᾽ [Ἄρη φίλοις ν. Η. -- 1205}. καὶ σὺ μὴν τάχ᾽ " εἰ παρὸν, ἄγαν μ᾽ 
ΑΒ. καὶ σὺ μὴν τάχει παρὼν ἄγαν γ᾽ . καὶ σὺ μ᾽ ἐν τάχει παρὼν 
ἄγαν Ἡ. --- 1209. χλύοντα μύϑοις ΑἸιν. κλύοντ᾽ ἀληϑῶς Υ. Η. --- 
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1217. ἡ κάρτα τἄρα παφεκύπης Ἠανίαῃρ. ἦ κάρτ᾽ ἄρ᾽ ἂν παφεσχόπης 

ῬΊονοπί. ἦ κάρτ᾽ ἄρ᾽ αὖ παρεσκόπεις Ἡ. --- 1221. δ᾽ ἐμοί Ἐπρετι. δέ 
μοι Υ΄.. Π. -- 1296. ἐνθήσει Ν. ἐνθήσειν Ἡ. --- ποτῷ Αυνδΐαβ. κότῳ 
Υ, Η. -- 1227. κἀπεύχεται Ὀϊπᾶ. ἐπεύχεται Ν. Ἡ. -- 1288. τέ με 
Ἡοϊπηβόξῃ. δέ με Υ. Η. --- 1287. μάτην Υ. ματήρ Η. --- 1248. ϑερμὸν 
χοπείσης ΘΟ 2. ϑερμῷ ποπείσης Υ. ϑερμῷ κοπείσῃ Ἡ. --- 1261. κάτ- 
οἰκτος ϑ0ΆΠΙθ6Υ. κάτοικος Υ.. μέτοικος Η. --- 12ὅ8. εἷλον Μυβρτδτβ. 
εἶχον Υ. Η. -- 1264. χρόνῳ Υ. χρόνον Η. --- 1278. 1219 βϑίχὶ 81 
Ἃ6ῃ ΘΟΒΠα55 ον ὙΥογίθ ἅθὺ Καββαπᾶγεα ὟΝ 611. -- 1287. ὡς Ηατίυῃρ. 
ἢ Ν. οὐ Ἡ. --- 1288. ἡλίου Κανβίεπῃ. ἡλίῳ Υ. Η. --- ΝΟ 1289 πἰτητοῦ 
ἯΙ. ἼΤῚ Αὐ[8]] οἰπθβ ὕϑΥβ65 8Π: ..... ἀσκεύοις ὁμοῦ. --- 1290. δίκην 
ΟἸΡοτ. ἐχϑοοῖς Υ. Η. --- ὁμοῦ Υ. ἐμοῦ Ἡ. 

1801. ,Ἔχοϊαιῦ ροβὲ Πριάμου Δ] απ], ἔοτί. διὰ παντός“ Η. --- 
1512. βουλεύματ᾽ ἦ Επροι. βουλεύματα Υ. Η. --- 1594. πέρι Υ. πέρα Η. 
-- 1839. πῶς Υ. πᾶς Η. --- 1349. οἰμώγμασιν Υ. οἰμωγμάτοιν Ἡ. --- 
1550. αὑτοῦ γοβ5. αὐτοῦ Υ. Ἡ. --- 1352. Διὸς Βπροτ. διδου Υ. Ἡ. 
Ξεξ ΤΠ ΧΟΘῈ ὀρυγάνει ΒΟΒ ΘΙ ἀθυσῖ. ὀρυγαίνει Ἡ. --- 1800. πρεπόντων 
Υ. (γον ον ). πρέπον τῷδ᾽ Η. -- 1861. τῷδ᾽ Τγτηπμ. τάδ᾽ Υ͂. Η. 
-- 1870. ἀπέδικες ἀπέταμες, ἄπολις Υ. (γογαου!). ἀπέδικες ἀποτό- 
μως. ἀπόπολις Ἡ. -- 1517. ὄμβριμον Υ.. Η. --- 1880. τότ᾽ γοβ5. τόδ᾽ 
ν. Η. -- 1382. εὐτόκοις Νοποί. ἃ. ϑομηριάθνιη. εὐπόκοις Υ. Η. -- 
1388 Εἰσὶ Επρον. --- 1398. δ᾽ 5οίχὺ Βίηζχιι Εηρον. --- ἐμπρέπει 
Αὐγδΐαβ. εὖ πρέπει, Πα πμἀΒΟ ΒΥ  ΠΠ1οΝ. ἐμπρέπειν Ἡ. 

1401. φόβον μέλαϑρο᾽ ἂν ἐλπὶς ἐμπατεῖν Ἡ. --- Νδοῃ 140 ἰ8ὲ 
Ἡ8Οἢ Η. οἷη 85 ϑιβρθί]]6η. --- 1408. ἡ Καγβίδη. καὶ Κ΄. Ἡ. --- 1409. 
ναυτίλων Υ. ναυτίλοις Η. - 7γὲ Ὑγ7611. δὲ Υ΄. Ἡ. -- 1418. τοῦδ᾽ Υ. 
τῷδ᾽ Η. -- 1414. εὐνῆς Υ. εὐχῆς Η. -- - 1417. ἂν Ἐπηρετ. ἐν Υ. ἐφ᾽ 
ΗΠ ΣΕ 1450. πολέα ΒΟ Ων καὶ πολλὰ Ν. Η. --- 1452. ἢ τι’ Ἔρις δό- 
μοισιν Ἐπροι. ἥτις ἦν τότ᾽ ἐν δόμοις ἔρις Υ. στᾶσα τότ᾽ ἐν δόμοισιν 
Η. -- 1448. κόρακος Υ. κήρυκος Η. --- ἐννόμως ἀθοΥ] οἴου ἀπ γοπ 
ἡ λὸ 61] ψίθαθυ μουρϑβίθ]. ἐκνόμως Υ. Ἡ. --- 1449. γέννας Η. --- 1488. 

ἢ μέγαν ἐν δόμοις δαίμονα Ηεἰπηβόθῃ. ἡ μέγαν οἴκοις τοῖσδε δαίμονα 
Υ. ἦ μέγα δώμασι τοῖσδ᾽ αἵμονα Η. --- 1470. μὴ δ᾽ ἐπιλέξῃς ΕὙδηζ. 
μηδ᾽ ἐπιλεχϑῆς Υ. μηκέτι λεχϑῇ δ᾽ Η. “-{Π1081 τὴν πολυχλαύτην 
᾿Ιφιγενείαν ΤΙπάογῇ, τὴν πολύκλαυτόν τ᾽ ᾿Ιφιγένειαν Υ. τῆς πολυκλαύτης 
᾿Ιφιγενείας Ἡ. 

1502. εὐπαλάμων μεριμνᾶν Επρον. εὐπάλαμον μέριμναν Υ͂. ἀπά- 
λαμον μέριμναν Η. --- 1806. δίκη ἀρου]δίοσυ. δίκην Υ. Η, --- ἸόΟΥ. 
ϑηγάναις μάχαιραν Μαυβρτγᾶνθ. ϑηγάναις Μοῖρα ἀθου]οἴοενί, ϑηγάναισι 
Μοῖρα Η. --- 1620. μέλημ᾽ ἀλέγειν ϑομπο᾽ ἀθυσῖῃ. μέλημα λέγειν Υ. Η. 
--- 1580. χεῖρα Υ. χεῖρε Η. -- 1697. πρὸς ἄτᾳ ΒΙοταβε]ά. προσάψαι 
Υ. προσόψει Ἡ. --- 16ὅ88. ἐνέβη Υ. ἐνέβης Η. --- 1639. χθησμός 
(αβδαθοπαβ. χρησμόν Υ. Η. --- 1540 8, μοι μανίας μελάϑρων ἀλλη- 
λοφόνους Βγχίαταί. μοι δ᾽ ἀλληλοφ. μαν. μελ. Υ. τάσδ᾽ ἀλλ. μαν. μελ. 
Ἡ. -- 1602. αὐτός" ξένια ΒΙοΙηῆ6]4. αὐτοῦ ξένια Υ. ἀστοξένια Η. 
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--- 1668 {ἰ|ρὺ Βομάνα. --- 1667. ἔϑρυπτ᾽ Υ΄. ἔκρυπτ᾽ Ἡ. --- καϑημένῳ 
Κϑοῖ. καϑήμενος Υ. καϑημένοις Η. --- 1ὅ71. σφαγὴν Ηατίαπρ. σφα- 
γῆς Ν. Η. --- - ἐρῶν ἀδρου]οίουυ ἀπ νορ Καγβίθῃ ταύ μου ρ β 6]. 
ἐμῶν Υ. Η. -- 1578. ξύνδικον Καγδίθηῃ. ξυνδίκως Υ. Η. -- ἀρᾷ Υ. 
ἀρὰν Ἡ. --- 1ὅτ7. ἔτι δυσαϑλίῳ ϑομποίαον. ἐπὶ δέκ᾽ ἀϑλίῳ Ν. ἐπίδεχ 
ἀϑλίῳ Η. -- Νοῃ 1584 πϑῆτη ἔγάμον Ἡ. θη Αὐβ[8}1 θἰμθβ ΚΤ ΘΥΒ65 
81, Ἴθὑχὺ πδο} 1680. --- 1692. τῷ Υ͂ τὸ Ἡ. --- 197. γύννις ΜοίπθΚΘΕ. 
γύναι Υ. Η. -- τοὺς ἥκοντας Υ. τοῦδ᾽ ἥκοντος Η. --- μένων ὙΥΊΘΒΒΙ6Υ. 
νέον Υ. Ἡ. -- 1ῦ98. αἰσχύνων Κοοκ. αἰσχύνουσ᾽ . Η. 

1008. ἡπίους Ῥαιχτ. ἠπίοις Υ. νηπίοις Ἡ. --- 1610. τῶν δὲ 
6000. τῶνδε Κ΄. Ἡ. --- 1021. καὶ Υ. κοὐ Η. --- Νοῆ ἀϊθβθιη  θυ88 
πἰτητηῦ θη Ατιβία}} δἰπθ5 ὕθυβ85 (465 ΟΠου5) Η. 8, ἄθῃ Αὐϑ8}} γοὸπ 4 
Ἄούβοπ Κροκ. -- 1628. 239. Υ. 1629. 1628. Η. ---- 1081. τούσδε πρὶν 
παϑεῖν ἄκαιρον. χοῆν ὟΥ 61]. πρὶν παϑεῖν ἔρξαντες. ἀρκεῖν χρῆν Η. -- 
1052. εἰ δέ τοι Υ. εἰ δ᾽ ἔτ᾽ οὐ Ἡ. --- 1086 πΒοὐχὺ Βίθυπον ΟἹ οτί, 
ΠΟ 1691 Κ., πὸ 1629 Η. 

ΚΥΙΒΟΠΘΙ ΑΠΠδηρ. 

ῃ ἀθὺ Τ]η]οιὑπηρ' Πα 06. 10] τη10}} ΒΘ ΟΒ]ΠΙΟΠΘΥ ΔΘΠ θυ αηρθη ἴαϑύ 
ϑϑ2 Θηὐμδ!ΐθη. ΤῸ ΠᾶΡ6 ἀδμθὺ δ0} Αππηι. 2 χὰ 5. Χ]ΠΠ Ὀδ]αββθῃ, 
ΟΌΤΟΙ] 815 ἄθυ ΡΙπάδγβίθ!]θ πδομβδύθηβ ρϑίο σουῦ ὑγθυᾶθη πη, (8.88 
ἀοὺ ΠΙΘμύου 5100 ΔΌΒΙΟΒ ΠΟ πιομῦ ἀδυΟΥ ΘαΒρ ΒΡ ΌΟΟΠΘ. Πϑὲ, ὙὙ6Γ 
416 Βυπογθππρ ΑΡΘΠῚ.᾽5. Θαβρο γὺ ΠῶΡ6. ---- ΕΡΘη80 Π8,06. 10} αδ85 
5. ΧΧΥ Εἰ ἀοβαρσίο ποὺ νουϑπαθγῦ, οὔυγ 0 }}] 68 σϑυθομίθη Βθαάθη θη 
ππου]οσί. 16 Θομα]α ἀθ5 Αὐγθιιβ 5011 ἐν ἀθη ΤῪΙ] ο σῚ1 6 ἀΙΟΠὕΘΥ 
γῸη ἰἰ ρου ν]θρθπαον Βοαθιυύαηρ 56 1Π:; ΔΌΘΙ (16 γΟΥ ἄθτη ΒΘυθ ἢ (685 
ουβϑίθη ὐυζοιοϑ Πθρθπαθ ϑομα]α Κοιητηῦ ἀο00}} [τ ἀθη ΤὙΟΡΊΘ πα Οἴου 
πἱοηὐ τηθ νῦν ἴῃ Βοίγϑοῃύ, 415 ἔν ἀθη ΤΙ ΘΥ ΘΙ Π65 Θ᾽ ΠΖθΊπθη οὐ Κ68. 
ΝΙομῦ τ Π 67 ΔΗ ΘΟ 08} ΒΟΠΘΙΠΘΠ ΤῊ] ἋΑ16 Θά ἃπᾶθύθῃ Οσίϊηαθ, 

τηϊῦ ἄθπθ ΠΡΟ Ὧ85 Αὐΐγοίθη 465 Αθριϑῦῃ τππὰ α16 ἀδηῦ Ὑϑυθυη- 
αθπθ Ζυο  Πγαπησ ἀΟΥ Βιιθ86 ΑρΘΙΠΘΙΊΠΟΠ 85 8 416 βομα]α ἀ685 
Αὐγϑιιβ τηουγισί. Το πηη νυ ]] 6. Δ Θβοηγ] 5 τη ΤῸαΘ Αρδμπι.᾽8 θη ποίῃ- 
ὙγΘΠΟΙΡΘ5 ζΖτιβ Δ  Π] ΘΠ Ὑ1} ΘΠ ΒΘΙΠΘΥ ΘΠ] πη ΟΟΥ 561η68 Υδύθυβ Ζ61- 

56}, ὙΟ]]6 ΟΥ̓ ΖΘΙΡΘΠ, 688 ΚΙγίδοιηπθϑίγσο σοτὴ ΑἸαβίου 465 ΑΤΘιΒ 
ἴῃ ὅθι" ῬΘυβου 465 Αθοιϑῦῃ Ῥοβύγιοῖκί, ἀσγο ἄἀθη ΠΟ νι 0ἢ). ΒΟΠ]α]ρ᾽ 
Θοιηθοῃῦ ππα 8 818 1ΠῃΠπ γΘΥ 166, σὰπὶ θυ κζθασο ἀν Πδοῃ8 
γα Θ πα ἀἀ85 516 8510} ἀατοῃ α16 Ορἤογαπηρ ἀΟΥ ΤΡΠΙσΘΠ16. ΟἿ ΠΘ 
αἸθβθη ΕἸΠΗ͂ τι55 465 ΑἸαβύου ποῦ χὰν Μογάϊμπαῦ Πϑύίθ θθυθθθη 18 556Π, 
50. τημϑδίθ α165. Δαβαυ 10 ΚΠ0 οὐνγᾶμπηῦ νγοσάθη. ΑΌΘΙ Ὑγθάρου 815 
Ὑ. 1188---Τ1 917 ποοἢ ἃτ5 δ΄. 179 ---1 081, νγὸ 16 σϑοϊσπθϑίθ 306116 Γ11: 
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α16 Ἐπ  ]Ο ΚΘ] πρ' ἀ16565 ν᾽ οΥ μ Π Π15568. Ὑγ8 1, ΘΥ̓ΒΘΊΘΙ Ὑ711, (4585 Αθριϑίῃ 
(415 Πδομον 465 ΤἼγοβϑὺ), ἀθὺ 8Π]ΠΟταϊπρβ ἄθπη ῬΊθα ἀθυ Πδοηθ θη, 
ἅδον ΚΙγύ. οὐϑὺ ἄθῃ ἀπβίοββ Σὰν ἤϑομθ σΘΌΘΙ τηυσιϑδίθ; 18. ὙΠ ΘΥ̓ΘΏΥ ΘΙ 
πἰοηῦ οἰππη8], ἀα55. Ὀοῖτα ΒΘΡΥΟΝ ΟΥ̓ αἀοΥ ΘΙ ΓΠΥΟΥ σθύγθβθη 86]. 
ΤΟΡουμπαυρὺ Κὔμμθη τηἱγ τθηϊρϑύθηβ 416 ΘΙ άθη ΘΟ μα] ἀσηδ 5561), 50. Ὑ716 
Θ16 ἴῃ ὉΠΒΘΥΘὴ ϑύϊοκο 416 ἤβομθ Ὀθ ΚΘη, ΠΌΤ ἔμ αΒΒ ΠΟ γουραπ- 

ἄθῃ ὑπᾶ 1ΠΠΘ.]10 0 Ὁπγθυτηϊ 6]: Θυβομθίηθη. ὙΥΟ]]6. ΔΌΘΥ ΑΘΒΟΠΎ]τι5 
ἄυτοι ἀ65 Αὐπῆτοίθη 465 ἀθοιϑῦῃ ἀ16 ἀοὺ ΚΙγύ. γοὴ ὑπ8 σοβοῃθηκίθ 
ΤΠΘΙ τη θ Ὑ]ΘΟΘΥ τηϊη θυ, 50 πϑύθ ΟΥ' 1ΠΥ πιομὺ α16 6α]6η ἀπ 

τὰ ἀγάθυ θα Υοτίο Ὗ. 10271---10 9 ἴῃ ἄθηῃ Μυπα σοϊοσί. Νρῖῃ, ἀ885 
Αὐΐέγοίθη ἀθ5 Αθοιϑῦῃ δ. 510} Ὑγ81 ὉΠ ΘΥΙΠρ5. ἀατΟ ἢ α16 ΠΟΘ ΠΟΥΘΗ, 
γγὙὸ ΘΓ 16 ϑίγαϊο τοϊξου]οια δὲ, οὐ οσάθυῦ. ΑΌΘΥ ἀδ5 θϑϑυτσητηϊα Ηθυγοῦ- 
ΠΘΌΘα 6. ϑομυ]α ἀ65 Αἰγϑυβ οὐ κΙᾶγ᾽ 510} τὰν ἀϑαυχοῃ, 885 Αθβοῦν- 
108 2781 16 ϑαρσθῃ 85 αΙΟΒ ΘΥΊΒΟ μοι ἀπα οὐμίβομθη αΥπαθη ἀτηρθ- 
ϑἰαϊίοῦ ἀπᾶ πϑὰ τηοὐϊγινί, ΔΌΘΥ ἰχούζαθιη ἀ16 αἰΐθῃ Μοίϊνθ, αἰ Βε6- 
δὐγαίαπρ ἀοΥ ϑομα]α ἀον νἄϊου δῃ ϑὔμππθη πἀπᾶ Επκϑὶπ, πιομὺ σγο- 
ἀγβηρσῦ, βοπάθυῃ ΠΘθ6π θη πθαθη Μοίνθη ἕου θοϑύθηθη δῦ, πα α168 
τοὺ γ ]] θη Πθομύθ, 4 8516 416 ἐγσαρίβομθ ΥΙγκαπρ ποῦ ΒΟ σβομθη, 
ΒΟΠάΘΙ πὶ αΘρθπῦμ61} Κυδσθη. 

18. Τ)ὲ Εἰ. 7οἐχὺ πόνων φρουρᾶς ἐτείας μῆκος Βἰαἰ πόνων, φρου- 
ρᾶς. ἐτείας μῆκος δΘΒΟΠΥΙΘ θη Παὺ πα ΤηϑΠΌΠῸΥ 1688 Αὐῇαεβθυπρ' αἀοΥ 
Θ06116 ὈΠΠΊΡΘπ τγίγα, 7811 510} 50 δύ αδρθπβαύς χὰ μέν (Υ΄. 1) Ἰϑομὺ 
ἴῃ Ὗ. 20 εοὐριθρῦ, μαρ6 1ἴομ πἰομῦ σοναρὺ α16 Τηϊουραποίϊοθ. ὑπαὶ [π- 
ἰογρυθίαθου ἀ6Υ 1. Αὐβραθθ ψ]θα θυ ϑυζιιβίθι]θη. Τυούζαθυη Πα] θ 10 ἢ 
Ῥϑυβῦμ!ο δα 1π1 μη βο]θᾶθῃ ἔθϑὺ, ἀὰ την τῶνδε πόνων ἃτα Απΐδπρθ 
465 ϑυζοκοβ ποῦ μαρ' Θ1η6. ΔΡΡΟΒΙ 0161] Ῥοϊροίσίο Ἐν κΙδγαπρ Ζὰ 
οὐξογάθυμ βομϑιπῦ. Πδππ Ἰδοὺ ἄθυ ἀθρσθηβαὺζ χὰ μέν (Υ. 1) ἴῃ Υ( 88. 

19. Τὰ Πἰἰβοϊοιϊ Αοἰϊδ δοοὶοί. ρ]ϊῖϊοϊ. 1,2ρ5. 11, ». 806. Βαῦθ8 1θῃ 
νουτηαὐποῦ: "ρει (οα. ἔάρεως) δ᾽ οὐκ ἔνι χώρα, ἐὰν Κυθρ 1ϑὖὺ Κοὶπ 
ῬΙ]αύ, Κοῖπθ 5'΄.6116 1π 168. 

ΟἿ ἢ. Αὐ αἴθβου νου ἴθ] 516116 Π8 06. ἴθ ρου 5. δ 61- 
ὈΘΒΒΘΥΠΠΡΒΥΘΥΒΊΟΙ πιο Ζὰ γϑυβογηϑθη σουγερύ. 

298 Ε΄, ΝὍΟΙ Βεβοιθραπρ ἄοΥ οὐ θαγθη Γηξουρο]αἰϊοι εἶτ᾽ ἔσκηψεν-. 
εἶτ᾽ ἀφέκετο (580 ἀβου] οἴου) ππᾶὰ νοι φλέγουσαν, 85 ἸΟῊ 815 ΟἸοΒδοῖπ 
Ῥοίγϑομίθ, μα 06 ἴθ τὼ Ζθο]οϊμὶ Αοὐϊδ 806. ρμ)ιϊοϊ. 1.05. ΤΠ, ». 901}. 

ψογυαπαίμοὺ: 
πέμπουσι δ᾽ ἀνδαίοντες ἀφρϑόνῳ μένει 
φλογὸς μέγαν πώγωνα, καὶ Σαρωνικοῦ 
πορϑμοῦ κάτοπτον πρῶν᾽ ὑπερβάλλοντα πρὸς 
᾿Αραχναῖον αἶπος, ἀστυγείτονας σκοπᾶς. 

4855 ἄθν Τηβηϊν ὑπερβάλλειν νοῦ φλέγουσαν πἰομὺ ἀρ δηρθπ Κα, 
Ἰορὺ σγῸ}] αὐ ἄεν Ἠδμᾶ. [)885 δὺ πἰοῃὺ σὸμ πέμπουσιν ἴῃ ἄθτα ΠΘΥ 
ΘΙ ΤΟΥ ἀθυ] 10 Π6 1 ϑίηπθ ΔΡμδπρθι μπ, Πᾶ06. Ἰο 1. ὁ. ΠΟΥ ΡΘΒΟΡΕΙ. 
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ΝΟαδγαϊηρ8 παὺ 1μπ ὙΥ ΘοΚ]οῖπ ΕΠ. Μ. 28. 5. 626 χὰ μέγαν φσοΖορθῃ, 
γγἃ5 πΙομῦ ΠῸΥ ἀατοι 416 ΝΥ οὐἰβίθ ] ὰπρ᾽ δυβοιουῦ 11, ΒΟΠἀΘΥῚ ΔΟΗ 
ὅπῃ 510: τπιπδύα ἐπα! 1δὺ. Ῥθηη πϑοῇ Αἀ]θούνγθη πα ἃ ἀνθυ 115 δύ ἀ6. 
Τηβηῖθν, ΔΘ 1ὼ οἴπθιη ἀσουβαίνθ 465 Βθζιρβ θη βρυιοηῦ, παν ἀδηΠ 
ἀθηκΡδυ, γΘ πη 1656. οἰπθῃ το αὐίνοη ΒΘΡΥΠ οηὐπα]ΐθη. ΠΊΘΒΘ ἰδὺ 
τὴ ΚΙαγϑίθη θ6ὶ ΝΥ σύθυη ψ|6 ἅλις α. 8., 8ΌΘΥ 8.0} 6] ᾽Υουΐθῃ ψ18 
μέγας. πολύς ποθ ἀαβρθβομ]οββθη. 50 ψάγαθ Υ. 1628, ἀλλὰ τάδ᾽ 
ἐξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον ϑέρος, οἴπο Βου οΚΒΙ Ομ ]στιηρ ἀ6. ΝΥ οτὺ- 
βύθιαπρ Ηθυταδηπ 5 ΕΥ̓ ΚΙ σαπρ᾽ πἰομῦ ραη2 Ζτι ὙΘΥΘΥΘη 561η: Κ͵γί. 
νγῦγαθ βᾶρθπ: 9016 Εγτηοτάτππρ ΑΡΘΠΠΘΙΠΠΟΠ᾿ 5 (τπδρ᾽ 816. 8 510}, ἃ. 1. 

ΔΌΒοΙαύ, οὐνγαβ ΟὙΌΒ565 ΟὗΟΥ οὗνγαβ ΟΘΥΠΡῸ5. 561})} δῦ ἴῃ Βοζαρ δῇ 
1ῃγ6 ΕοΙρθη, ἴῃ Βθσαρ δὰ} αἴθ δ8 1Ππ| διηρου δ μβθηαθ {ΠΠΠ 6] βουπαὺθ 
πιομΐβ θυ πρθβ... ΑΠ ὈΠΒΘΙΟΥ Κ΄6116 ὩΌΘΙ δῦ δἷπθ β0]0π6 νκ]- 
ταπρ' πιομὺ τηῦρ]οῃ: Πἴθι ουτουάουίθ θυ ἀθάδηκο ἔν ἀ16 Ὑ᾽ οτΐθ μέγαν 
ὑπερβάλλειν ἄϊ6 ΤΠ οΥβθίζαμῃρ: .,830 ΡὝΎΟΒΒ, 4855. Θ᾽ ΒΟρ ΤΟ, 

409. ΟὈΡΊΘΙΟΝ 8ῃ 510} μάτην ἀπᾷ βέβακεν νογθαπαθη ὑυΘυ θη 
Καθ (15ὺ ἀμ πρ ρθη ρ ΘΠ; γ9]. Ζὰ ἀἸ 65. ΔΙ]ΘΡ αἸηρσ5. βθ]ῦθηθῃ Β6- 
ἀθαΐαπρ' γοπ μάτην ΟΠΟΘΡΙ. 846 ϑνήσκοντες μάτην ἀδ ΠΪ πη 5067 Ὁ 6π4), 
Π806 0 ἀοοἢ ἅ16 Τπἰουρυποίϊοι ἅΠ θυου Ἡ γα αβοΘ ΌῸ. θα 6. Πθυρθ- 
βίθ!]ὐ, τυ 611 416 γπϑίουιβομθ ὙΥ οὐὐνυ!θἀ θυ ΠΟ] Πρ’ ΠΡ ΤΉ ΘΒΒΘΙΘΥ ὙΥΙΓα, ὙΥΘΏΠ 
ματαίαν ἀπα μάτην σΊθιομθ Βοαθαύαπρ' ΠῈΌ6Π. 

441. νπιῖτα Κϑοκ᾽β Οοπ]θούαν δυσκότῳ τἱομύρ 5θὶπ, 48. 510 βοπδβῦ 
αἀδ5 ϑιθ]θοῦ ἴῃ ΚΝ. 442 βοῦσου. ουρσϑηχί. 

Α1ῶ. Ὅον Ἡργοϊ Κοιηπιῦ πίομὺ ἀπὸ λιμένος. 4180 ἀπιῸ ἢ} ἀθπ 
Βοι θπϑίπρθπρ το ὐβ, ΒΟΠ θυ ἀπ᾽ ἀκτῆς. 

δι1. Τῖ6 αἱΐθ. ἀπτηθυκαμπρ, 6] 086 α16 ΟΡΙο γον ἄθῖὰ Ῥα]αβίθ 
ἀπα 416 Ορίδευ τι ἀοΥ ϑίθαν βίγσθπρ ππίθυβοποι θύ, μᾶ06. 10} ρ θυ] οί. 
Φοαθπΐα}15 Ὀγπρὺ τππβ ΑΘ ΒΟΠΎ]ι5. ἀϊθβθη {Πη θυ β θα ἀατοῖ 561η0 1)81- 
βέβι!απρ πίοιῦ ζαιη Βουγιιδβύβθιη, τὰ ΟΘρθηθη 611, ὅποι Ὀ61 Υ. 81 

ὙΠ͵Ὸ τηϑη πίομΐ Ἰοιομῦ ἃπ ΟΡΙδυ πανὶ νοῦ ἄθιι Ῥα]αδίθ ἀθπίζθη, Ὑϑ]. 
94. ἄλλη δ᾽ ἄλλοϑεν τηῖῦ ὅ718 ἄλλος ἄλλοϑεν, Ὀ65. Θ᾽ τὰ Ὀδδομΐθα 
ἰϑὺ Υ. 89. περίπεμπτα. Παρόσθη ᾿ἰδὺ Ζυζιρθβίθμθη, (888 ἅ16 ΟΡίθι 
παπᾶ ἀ6Υ τηϊὺ ᾿Ππθη νου απ 46Πη6 ΥΥ ΘΙ θυ} 06] οὐϑὺ 8|1πη8}]1ρ᾽ 618 ΘΟ ΌΒΒΘΙΘ 
Αὐβάθμπαπρ ἀυτο ἀϊ6 σοβαιηπιΐα σἰαδὺ πθητηθη ἀπὰ 850 616 (ὑπουθα- 
ἴθι χὰ ἴπγοη Αὐβιθϑβαηροι ἴῃ ἄον Εροᾶθ (Υ. 489 ἢ.) γϑυδῃ]θβ5θῃ. 

728 Πἶ, ΤΟ μΒᾶῦ6 δαΐ υγοιϊΐοσθ Αὐβιμγαπροη ρου ἀ16ὸ Οθάδηκθη 
ἄϊοβθβ ΟΠουρθβαηρθβ Ὑϑυζι οί Ζὰ τη ϊββθῃ ρϑρ]θυθύ, τηδομύθ ἈΡΘῚ 
οἴποι Ῥαμπύ, 461 ΒΟΠῸΠ ἴῃ θυ Αππη. δηροάθαςοὺ 1δῦ, ΒΙΘΥ ΠΟΟΪῚ ΘΙ ΠτηδΙ 

Ῥαβθτητην ΠΟΥ ΟΠ 6 θ6π. ΑΘΒΟΒΎ]ὰ5 ἀθπκὺ θοὶ ἄθιῃ δυσσεβὲς ἔργον οὐ. 
ἄδγ ὕβρις, ὙΘΙΟΠΘ ἃ αἰΐθιη ΕὟΘΥΘΙ δυζθαρὺ τῖγα, ποὺ ἂπ ἀα5 211, 

816 δυβσοίησίθ, ἀ8.55. ΠΘΙη]. “16 ουϑύθ ϑομυ]α θη ΤῈ 6. Ζὰ ἸΤΏΤΊΘΥ 
πΘαΘ 1 Ομ] ἐου γοϊβδύ, ΒΟ θυ, 850 νγθπὶρ 4165 δὰ! ἀ1θ ῬΥ]ΆΙΔ] 46. 
Ῥαβδὺ, ὃπ Ὧ85 Βουίουρθη ἄν ϑπαθ ᾿πποῦ μα} 465 ΟἸΘβο ]θο ῦθΒ 
(γένει 132. μελάϑροισιν 146), 4150 δ 4ἀοπ ἀλάστωρ. Τϑομύο 46 ΠΟΘ ἴον 
τἰομΐ δῃ αἴθ 416 ουβίθ βου] το μποπάθ πὰ οὐτἕθπ θ ποῖ δομτ]α 



ἐλ δε ραν ειίος, σρλοῦ 

154 ΚΕΙΤΙΒΟΗΒΗ ΑΝΗΉΑΝαΑ. : 

(νἱο ἄϊο βομυ]ὰ ἄθν ΚΙγί.), 80 ψἂγθ τὸ κύριον (φάος τόκου) ἃ. 1. θ΄ 
γοῖῃ ουμθηρη155 ὈΘΒΟϊτητη 6 Τὰρ (46. Βιχα[8) 748. σϑηζ πη- 
Ῥαββθμᾶ, ἩδΙῦ τηϑη α1686, ΤηΘῖ ΠΥ ΑΠΒΙομδ πδὸ} απγῸ α16 ουγθᾶβ 
465 Πιομύθυβ θη βοβιθάθῃ σοίογαογίθ, Αὐυβδθβαπρ ἔθϑί, 850 ἰϑὺ Κ΄. 7δὃ 
ποῦ ΤΠΘ} ΖΌΒΒΙΠΠΘΗΠΠΒΠΡΒ]05 85. (5 Ψογδαβσομθπθ Δηρουθιὖ: 
οὟΙΘ ἀ1θ δυθομθρκοιῦ (ΠΙΘΥ 815. ΟἋΘΥ σθυθομίθ Ξἴππ Θ᾽ ΒΘΥΤΟΒΠΘΥ 
σοίαββο) ἴῃ ἄθιη Ηδυβα 465 ἀθυθομύθη ὑγ6 110 ἀπᾶ 1ππ ΒΟΒΙγτηὐ, 80 γ61- 
18ϑϑὺ 516. 45 Ηδυβ 465 ϑομυ]άϊρθη (θη, πϑομᾶθπι θυ ρθγθομίθ ΞῚ ΠῚ 
ααϑ ἄθη Ηδυβ8 σΘΜΙΟΠΘΩ ᾿δ5ύ, ΥῸΠ 561Ὶπ0η ΑΠρΘῃδησθη Εἰΐτ 5ΘΊΠΘῚ 
ΕὙΘΥΘΙ τηὔὖῦ οΊΘΙ μον Μάηζο, ἃ. ἢ. ἀσχοῖ Θἰπθ ἤθαθπ ΒΎΘΥΘΙ Ποίτηρθ- ᾿ 
2881} πῖσᾶ, 580. ἄθιῃ ρϑιη. νοὸμ ΚΙνί.).. ΠΙΘθου αβθάδηκθο τῖσὰ πὰῃ 
τη Θ'ΘΒ] Πββυ σβ6 ΠΟΟῊ ΘἸΠΠΗ8] Ζιιβοιητηθηρ δίαϑδῦι 5,4.1185 1ϑπκῦ 516 (ἴον 
ε15. ἀϊθ Τίομπ ἀπᾷ ϑέγαϊθ σουθοηὺ σϑυθῃθ]οπάθ αοὐνμοῖῦ σϑἕθββο) σατα 
Ζ1616“. : 

849. 5᾽αὐῦ λελημμένης νογηχα δῦ ΥΥ Θοκ] θη ἀνημμένης (ἀνάπτω)), 
Ἡαδνύθηρ πεπλεγμένας. 

908. Απι ἀϊοβθηι ὕ ου858, νγγὸ βίδύ πράσσοιμεν, πράσσοιμ᾽ ἄν ἄἀδθ61- 
1Ἰοίοσι ἰδὲ, δά 6]η ὙΥ 61] ἀπα θοκ ττὖ Πολύ πιουῦ ἢν ἀ85 ΕΘ] 

νοι ἂν εἴην (εὐθαρσὴς ἐγώ), Βοπάθηη νοῦ ΑἸ]θτὰ ἄθη βομίθίθπ ἀθάδῃ- 
Κοὴ ἀπᾷ 5ομγθῖθθπ ἄθμοι εἶπον τάδ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν εὐθαρσὴς ἐγώ. 
16 ἘΣ ΚΙ Πρ θη. ΘΌΘΙ, ὙγΘ]ΟΠ6. 516 ΓᾺΥ αἀ1θ86 Υοτίθ σθθθῃ, 51Π6 ΤῊ] 
πἀπνογυϑίδπα] οι. εἶπον --- ἐγώ ᾿ἰδὺ Βογ161 σψ|6: εἶπον, ὡς πράσσων τάδε 
εὐθαρσὴς ἂν εἴην, ἃ. 1. 10} ΠᾶΡ6 ροβαρύ, τῖθ Ἰοῃ}; ροίχοβίθη ΜΌΗΘ5 
(ομπ ἀδ5 θέλ ἢ] οἷη ΤΠηυθοιῦ χὰ ῬΘΡΘἢ6}) ἴῃ ἀἴθΒθ ΑΠρΡΘΙΘρΘ πο 
πᾶπ4 610 Καπη“. Νν ἰδύ τάδε, ζὰπιὶ τϊπαθβδίθη ὑγΘρῸΠ α6Υ Ὀθίοπίθῃ 
Θ.ΘΙΠαπρ, ηβυῦβδισ, πα ἀ65}8}0 806 100}: 416 αἰΐθ, σὸμ θη τπϑὶβίθῃ 
Ἡθυθαβρ ὍΘΙ τϑοϊρισίθ ᾿μοϑασὺ 1πὶ Ποχὺ ὈΘ]ΆΒΒΘΠ. 

αβ5 ἡ. 980---οΘο88 νουαουθὺ β1η4, χϑιρὺ 800} ἔαΒΒ Ύ 0} Ο6Υ 
Ηϊαῦαβ χν. 980 ὑπ 981, βονὶθ α16 (ὐπδίγποίομ: ἀθπη Ἃ6Υ ΠΟΙ. 
8:0 501]. ὄκνος βαλών (9179) ἰδὺ ἀηδίδδβισ, ἅὰ ὄκνος ζὰ Ὗ. 989 τίθαου 
Θα ]Θοὐ 1δὺ. 1.885 Υ. 985. τί ϑομυγοσαῦ ὑπαὶ τηθῆγθσοι Ηθυδιβρ ΌΘΤῚ 
ΜΟΥ 981 χε 50[6116} δύ, σϑῃῦ Βοῆοη ἀδγαιβ ΠΘΙΎΟΥ, ἀ855 5108 Κ΄. 984, 
οἴὔθηθαν δὴ Ὗ. 981. τπᾷ πἰοηῦ δ ΚΤ. 988 δῃ]θῆπθη. ἴπη {ΠΘὈ}]Ρ ΘῈ 
ἰδύ 16 ὙΥΙΘα θυ μουβίθ! ] ηρ᾽ ἉΠΒΊΟΠΘΥ. ἰζθοῖς Βομγθιθύ: 

σῶν ἐπόντισε σκάφος 
κοὺκ ἔδυ πρύόπας δόμος 
πημονῆς γέμων ἄγαν. 

Ἰπᾶρχῃ οἱ ποντίζειν τοὺ 8415 ΘΒ ΘΙ ΚΘΠ, ΒΟΠαΘΙῚ 815 {Ἰοὺὐ τ 6} 
[αϑϑῦ, νγαβ Θ0}} σατα ΒΙ1ἃ ἀ65 δι αἰ Ῥαμαθαπκ δα σθαι ἔθηιθη ΘΟΒΙ ΗΠ 65 
ΘηὐβοΙθάθη ὈΘΒΒΘῚ Ῥαϑϑῦ. 

9860. Π1ΊΆ6 ἴῃ ἅθν πη. χὰ Κ΄. 9718 ρϑρϑῦθμθ ἘγκΊ ἄγ απρ' αἸΘΒΘΥ 
516116 Ῥϑδᾶάδυ οἷπθβ θορυπάθμάθη Δ ουΐθϑ, (ἃ τῆ τπΐθι θη γΘΥ- 
ΘΌΒΒΘΗΘΩ ΒΙπίθ τηϑὶϑὺ ἄα5 ΒΙαῦ Αρϑπι.᾽5 νουβίθῃῦ. Μδρ' τηϑη την ποῦ, 
Ῥο δ Ἰ Π Π16 1, Ὑγ6η} 10 ὈΘμδτρίο, ἄδε5 416 θϑϑυμτησηΐθ Αμπππηρ ον Τν- 

χηοσάσηρ Αρδμη.᾽ 5 ἀπραββοηα ἄρῃ μοῦ Ροϊσοϊθσὶ τϊγθ, ὙγὙ6 1} ΟΣ 



» 

ΟΣ ΣΝ ἀξλιωΣ 

βεε"σσμετο' ΠΥ στ πὸ || τοπὸς ς΄ τα ΔΝ νον, 

ΚΑἈΙΤΙΞΒΟΗΒΕ ΑΝΗΛΑΝα. 10ῦ 

ΒΡδύοΥ, 818 ΚΚαββαπᾶγδ 516 νου παρ, πιοηὺ ἄδυδῃ οἹδαθί, 485 βομοῖηΐ 
ΤῊ] ΒΙΟΠΟΥ, ἀδ 55 α16 Υογίθ προπάρονϑ᾽ ἀνδρός ππραββοπα 5]πη8, 6 ππ 
ποηῦ γοὺη αἀθὴ γοῦν ἄθιη Μῦγαοϑυ χὰ Βοάθη βύσδιηθπάθη ΒΙ]πΐθ 
(ἴον ἀθν Τρμὶρθηῖ8) ἀ16 Ηβᾶθβ 15. 

1100Π ΑὐΖιυνγθίβοη 1ϑὺ ἘΠρΡΟΥ 5 Οδβίδιθαηρ' ἀθυ ΘΟ] ββΎ 86 
ζ855..5: εἰ ψ. εἰμὶ ὃ. φλέδων, ἐκμ. πρ. τὸ μ᾽ εἰδέναι λ. π΄. τ. ἃ. δ... ἄθ πη 
λόγῳ μιοῖδδὺ πἱοηῦ ἀπ δ᾽ 6 πϑτι, ΒΟΠᾶΘΙΠ ΠῸῚ ἀπ τ 0 }} Η ὕσθηϑδρδη, ππᾶ 
80 ἴογάογύ ΚΚαβϑ8. σόοῖὴ ΟἼΟΥ θἰπθη ϑομνγαν ἀγα, 885 516 ἅ16 ϑὕπαθη 
αοὺ ΑὐτἹάθῃ ΠῸΣ ἄστοι Ηδγθπβαρθη, ποὺ ἀὐυτοῖ σ 10 η86 ἘΠησθραπρ 
Ὑ715586, ΠΥ Θα ἀοΥ (ον ἀδυθ6. 78 σα: Κοὶπθ Εἰ βομοιππρ' {γο ἴθ η 
Ἰζϑητι. -- ΜΙ προὐμόσας Κῶππ πὰ οἷπ ἄθπι ΖΘΌρΡ 55 γΟΥαΒΡ ΘΠ ΘΠΩ͂ΘΥ 
ἘΠᾺ δα αἴθ ΥΔΠΠθῖὺ ἀθ 5561] 06η ρϑηηθηῦ βθῖθ. ΕἾπθ ΒΟγάθγαπρ' 
ὉἸ6585 ΕΠΔ65 δύ ΔΌΘΙ πὰ} ἀδππ τηούϊυ τύ, ὑυθηπ οἷ νυ Θ᾽ ὑβΎγ1αὙἹΡῸ 5 
ΘΟ ΡΉΒ5. ἴτὴ Τηΐθυ 580 ἀθ8 ΟΠουθβ ΠΙδσὺ ππα βοιηϊῦ γσοη Καβ85. θα σοῃ- 

ἰοὺ γουάθη Καπη; 516 ἰδὺ ἀασοσθη γυὔ]]σ πΠΙΠΟἰΙγὺ, 6 485 γ61- 
Ἰαπσίθ Ζθιρ 58 416 ὙΥ̓ΔΠσμοιῦ γοη Κ8885.᾽5 ῬΥΟΡμΘΖθιΠρῸ ἢ ΘΠΘΙΚΘΗ- 
ΠΘῚ 8011. λαγϑιβ [ο]σί, ἀδ85 Καβ8. οἴπθηῃ ΕἸὰ σϑσθη α16 ὙΥΘΒγμοὶΐ 
1ηγοῚ γονίθ Τοσαάθυίθ. Μη μαὺ 4150 τηϊῦ ΠΌΡγθ μὴ εἰδέναι χιι ΒΟ ῃχοὶ- 
θη ἀπα 416 δήογίβ τηϊύ 61] ἴῃ ον σθρθθθπθη 188. Ζζὰ ἱπίρυ- 
Ῥτθθγθῃ. 

1)ὲπ Βθρίπη ἀοὺ δονυίθ 4685 (ὑμουβ [αβϑϑῦ τηϑη τηθὶδὺ 815. ΕἾΆΡΘ, 
8.18. ΟὉ 888. ἀυτο ἀ16 Βογάθυυηρ 465 1465 οἰπθ Ηβ]υηρ 465 [6 0615 
Ῥοχυγθοκὺ μϑτι6. 516 ψ1}1] ἀυτοι ἄθη ΕΠ οἰπθ Οδγαηίϊθ ἐὰν ἀ16 ὙΥ 8 υ- 
μιοῖῦὺ 465 Ζθυρ 5505 ὨΔΌΘ ἀπά 850 αδυῇ 1ηη ἄδὺ ΟἼΟΥ πιο ἀστΌ} 
α16 Εσαρθ ΦΌΙΘΏΠΘΙ, σγοζιι ΘΓ 1ΠηΔ ἄθηπ ηἴ{χθ: ΘΓ ἀδυ ἀἴ65 ἀπῃ 50 
ὙΘΠΙΡΘΙ, Ὁ, ΘΙ ΘᾺ 1 ΠΟ 1πὶ σΐαπαθ ᾿ἰδϑὺ θη ἘΠ χὰ 1ϑἰβίθη. ΠΘΒμ 8] 
Β:π4 α16 Ὑ͵οτίθ (τηὰρ᾽ τηδῃ 5'6. Κυὶ ίβοι σϑϑῥα! θη, υγ18 τηδη Ὑ00116) 
7046 η[41}15. πὸ Ἡθυτηδηη 5. ΑἸΤΊΟΥ Καμρ' 815 ὙΥ̓ΠΠΒΟῸ ἢ. Ζι 5561. 

1183. 1)455 ὡσπερεὶ πιοῃῦ γοη ΑΘ80}. Βϑυυ ἤγοη Καππ, βομοὶηΐ 
ὉΠΖΥΤΘΙ ΘΙ Πα. ΑΘ ἀρϑυμδαρὺ ᾿ἰδὺ ον ΥΘΥΒ 8Π 56 1Π6} ϑ56116 ππρ88- 
Β6π6, ὦ α85. συπϑοηϑὺ ᾿ῃγ6 ΊΒΙομ. ὈΘΒΟ γθι δύ, ΟΟΥ 516 16 Ταΐου- 
Ῥυθία οι Ζυγ81" ἅἃ1η ΟΠ] 155. ΘΆΠΖ ραβϑοπα οι οὶ (1187: ὧν πατὴρ 

ἐγεύσατο), ΔΌΘΙ (001 πίομις ἂπὶ Απίμπρ νογϑπβίθ θη ἀατῖ, παῖδες 
ϑανόντες Βομθιηὐ τη] ΒΟΠΟ]Ἰαβ βου ΚἸἅσιιηρ σὰ νέους ὀνείρων προσφε. 
φεῖς μορφώμασιν. Τλῶπη δ ί8 οἷὰ ΑἸ ΒΟΠΤΘΙ ΘΙ ἄθη Δ ΥΒ τϊῦ ὡσπερεὶ 
πρὸς τῶν φίλων δυβρο 110. 

1220. Θομγθιθὺ τη πϑοῖ ΠΙπα.᾽5 Επηθπαδίϊοι καἀπεύχεται, 50 ἰδὺ 
ποὺ το Ἐηιρθι δαββουάθιη ἀἃ5 Ῥυἄβθηβ ἴῃ 85. Εἰπαύ. χὰ νυν 46]; 
ἄθππ θη Καβ5. 4α5, ΠὔΠσηθη“ ἄθυ ΚΙγί. δα οἰπι Ζοιίβύπτο ταϊΐ 

κτενεῖ ἀπ ἐνθήσει πο χίθ, 50 πϑθίθ 516 πιομὺ ϑήγουσα φωτὶ φάσγανον 
(ἀθη Μοτὰ σουβθϑι οἰ ὑ8η4) πἰπχαβίσοη αἰγίθη. --- θὰ ὅθι ῬΙΘΠου 

ΠΙΟμΐ ὅ485, Ὑγὰ8 61 ψΟΥ 61 γάρ δυβοϑαγνοκὺ πα (κτενεῖ, ἐνθήσει), 
ἴπ ΒΟ ΔΘ Π6 1 [πο μγϑι θπηρ' (ἐπεύχεται ἀντιτίσασϑαι) νυ]δ θ᾽] θη ἀατῇ 
Πα 50 616 5[16116 ἀρευβοίχί γουᾶθηῃ Ἰγαπη : απ πάθη β᾽6 ἄθι δαπηθ 
ὅ(α5 ϑομνγουῦ νγούψί, στοῦ 516 510}, 5ῖ8δ τυ υθ 1 0 ἢ} τ ἄρῃ ΤοᾶΒ 

μ»"»; 



1580 ΚΕΙΤΙΞΟΗΒ ΑΝΗΑΝά. 

Ῥοϑίγαϊθη“, βομα. πὰγ: ,,Χ5310 τ ὐμσηῦ 510}, 885. 810 ἀπτοι Αρϑτη. 5 ἘῪ- 

τποσάππρ τηϑῖπθ (ἃ. 1. ἀον Καβ8.) θυ οι μστιηρ τἄομθ΄., Κὔππίθ τηδῃ- 
Θἤθτα 815. ΟΥ̓ ΒΘΌΠΟΠοΥ ἘΠπνγαπα σορθπ ΠΙπα.᾽5 κἀπεύχεται ΘΟ κ᾽ 5. Β6- 
ΠΟΥ ΚαΠΡ᾽ ΘΥ̓ΒΟΠΘΙΠΘη, 855 α16. ϑϑιθυῖη 76 χὺ πιομὺ σὸπ ἄθη Μούνεπ 
2 Αρϑτη. 5 Εσθηρ, ΒΟΠαΘΥ γοὴ ἸΠΥΘΤα ΘΙρθπθι Τοαθ Ζὰ Υϑαᾶθῃ. 
806. ΑΡοῪ 5'8 βρυϊομὺ 1ἃ. ὅποι γουνιθσθπα σοῖ ἴθτοτι Τοᾶδ (κτενεῖς 
ἐνθήσει) πα 65 ᾿ἰδὺ στἱρουῦβ, σσϑπῃ τηϑῃ Καβ5. ἀθη ἀθαάδηκθη, 858 ἸΏΥ 
Μοτὰ χαρίθιοῃ Ασϑι..5 Μογὰ Ῥορυϊζηαθηῃ 5011, δὰθ πιομὺ θοΠδπῆρ 
σοβία οί. 

1234. ΤΊΠο βου μαῦ γουμιαϊμοί, 885 61 αοΥ ΑΡΠΘΏση6. (δ᾽ 

ΒΙπάθη δύο 85 ΟΡουρθνγαπα αβϑδπαγαβ αρρ]οιίοῦ ἀπ ἀ885 αἸ68 
Καββαπᾶγα ἀστοι Υ. 1284 Ε΄. ἃ15 Εἀραπρ' 465. ΑΡΟ]]ο Ὀοζθιομπθὺ, ἀπᾶ 
ἅα5 πεῦ Βο1811 σοίαπάθη. ΜῈΙΓ βομοιὶπῦ α1686.  ϑυμααίμαπρ, Ὑγ610116 
ὙΧΟὮ] ΖῈ1 ΘΟΤΙΡΙ ἀθΊβομθη, ΔΘ: πἰομῦ ΖῸῚ ΔΘΒΟΒΥ]ΘΊΒΟΠο πα. Μαβθ. Ῥαββύ, 
ΘΌΘΠΒΟ γγ|6 ἃπᾶθυθ ΑΠΠΒΠΙΉΘΠ, αἀαγθῃ Ὑγ6 ]0η6. πᾶ 416 υνδμππαπρ' 
ΑΡΟ]]οΒ παῦ τπιοὐϊνισθη ὑγ0116η (γρ]. Κϑοκβ Απβιομθ), δα ἄθν ΔΚ υ- 
Κοηπαπρ 465 σοὺ Ηοϊπηβῦϊῃ (ἀστοι ἅϊθ υ θθϑβουτπρ ἐποπτεύσας τέ 
με) πουρϑϑίβι θη ϑαὐζυθυ μϑ] Π]5565. πα πιοῃῦ ταϊπάθσ δα [ἈΙΒοιθηι 
ψουβίδμπ155 405 γοτίθβ ἐσθής σὰ Ῥογαμθη. ἐσθής ἰδὲ πίθ ἀδ5 66- 
γγὰ πα 415 Θ᾽ πΖ01π65 ΚΙ ἀππρβϑύϊζοκ, βοπάθσπ ἅ16 Κ]θιάσπηρσ:; ἀθμηρΘτη 85 
Βδάθυϊοῦ μῖθυ χορηστηρία ἐσϑής υἱομὺ τὶ ἀδσδπβαὺζ σὰ ἄθπα Ὀθυθιΐβ 8Ὁ- 
σον  θπθ ΘΟμσητιοῖθ ἀα85 ΟΡουροναπα ἀθὺ Καββ., βΒοπάθυη ἰΠγ8 
Ῥυϊθϑίθυ θη ΚΙοίάππρ, σὰ ἀθν σϑπ ὈΘΒΟΠΘΥΒ 4186 μαντεῖα στέφη 58- 
μγοη, πα ἄοΥ Ψου]αβὺ ἀο᾽ χρηστηρία ἐσϑής δῦ ταῖῦ ἄθτη Μου]αβὺ ἄθτ. 
σκῆπτρα καὶ μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη 14 Θη 1801. 

Βίαιυ ἰδού δ᾽ δῦ γ]611. ἰδού Ζιι βοῦσθιθθῃ. 
1251. Το} μᾶῦ6 ϑοδ σου Οὐπ]θ κίας κάτοικτος Ὀθίδββθη, οὈυγΟὨ] 

την Κροῖ᾽β κάτολχνος θηίβομίθᾶθη ἄθῃ δ ουΖαρ σὰ γϑγαΊθ πη ΒΟμϑιηὖ. 
1288 μᾶθ6 ἴθὸβ Επρουβ ὡς ϑρῆνον [ν᾽ 4685 γϑγάθυθίθ ἢ 99. 

Ὀ6Ιαββθι, ἅτ ἀδιηϊὺ φυσι πίοι 85 τἱοτσο ὙΥ οὔ, δου ἀοοι θυ ΥἹοῈ- 
ἐσθ ὅπη ρσοίγοθη σὰ βϑῖπ βοποῖηῦύ. ΠῚ6 Βϑβδπάϊαμῃρ ἀἴθβον [6116 
πϑησὺ ταῦ ἄθι ΕὙαΡΘ Θπρ Ζιιβδιησηθη, Οὐ Υ. 1292--1295ὅ χη 61} 
ἄθια ΟμοΥ χὰ σοῦθπ βἰπᾶ. ὈΊΘβου Μουβομ]αρ ὟΝ 6115. μαὺ υἱθ] ϑομθ 
ΒΠΠΙρυπρ σοίαπαθῃ, νγ761] ἀ1θ88 ὕΘΥ88 ἴῃ ἀοΥ Τὺ ἔν θη ΟΠΟΥ του- 
ἐγ] 10}, 716. ν᾽ 6] 161 οηῦ γον γθἼ ΟΠ ΟΥ 4195 Γνγ Καββ. Ῥδββθῃς; ΔΌΘΥ πῃ- 

Ῥδβϑθηᾶ 5ἰπα 516. 465}810 τὸ Μαπαθ αθν Καβ5. πιο, Ζατη8}} ἀὦ ΑΘΒ0Ή. 
ΒΘΙηθη ῬΘΥΒΟΠΘΙ 1 ΟΠ] 1588. ᾿ΠΟΘΥΟΥ Πθάθη ἀπ γοῸΥ ἰἤγοπὶ Αίχτθ- 
ἔθη βϑυη Δ] σϑιηθῖπθ βδηΐθηζθῃ ἴῃ θη Μυπᾶ Ἰοσύ. ΕΠ βομοι θη ον 
ἰϑὺ ἀ165: ἥϑημ Καββ. ἀσσοῃ ἡ. 1287}. οἰπθπ ϑρῆνος δηκἀπαϊρσύ, 850 
Καηη ἀἸΘ56 1 παν ἴῃ Υ. 1292---1295 οδηὐμα]ίθη βϑὶπ; ἄθπῃ ἡ ΘΟΡΘΊΒ556 1 
ὙγΘΥά6 ΚαΠΠ ΘΥ πού] 10} ποῦ ππᾶ Θρθηβουγαπὶρ ἰδ ἀα5. Ηθυϑαῦῖθο- 
Ομ νγὔσοη ἄου ἤδο!θ (1288 Η.) οἷπ ϑρῆνος. ει ἀδπον 6115. Απ- 
πϑθχπθ ὈΠΠρύ, τῆτιβθ ἀΆΠΟΥ ὅποι α16 Απ]κεπαϊραμηρ ἄθ5. ϑρῆνος (Υ. 
1281.) πΠρθη, ἀπ 50 οοπβθαποηῦ δῦ δ Κθοῖς σθύγθθθπ. Ἐδ ἔταρς 
ΒΟ. ὉΌΘΥ, ΟὟ ΙΓ ἄασα Ὀουθομίρ βἰπᾶ. ἤ ἰϑὺ ἔγθῖ 0 οοχγτρῦ, Δ ΌΘΥ, 
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βοῆνον τὸν αὐτῆς Θα πα] Ὁ Θἰηθη ὑϊθίοπ πᾶ βομῦπθη Οϑάβηκθη (4835 
αἴθ αύτηθ ΘΚΙανπ 510} 5] θϑὺ ἴῃγ ΚΙαρΘ]1θα βίηρθη Π101.88), 46 ΤΉ81 
Θη ΒΟ] 6 65). πο ἢὖ 815 σα Ἅ]Π1σ ἄστη ΝΥ θυ θΠ155 θη βίαπαθη Ὀθίγϑοι- 
ἴθη ἀαν. ΕἸ ΡΘηΒουγθηϊσ ΚΆΠΠ τη ΔΌΘΥ 416 δΥογίθ ποραύῦϊν νγϑπάθῃ: 
ἄθηη οὐ ϑρῆνον τὸν αὐτῆς (Ηδητι.) δῦ ριδιωσηδίβο ἱποουσοκί, Α150 
τὸν αὐτῆς 5ομἰχὺ ἀδ5 ὩΡου]οἴουίθ ϑρῆνον ἀπα ἀ165685 τιθᾶθυ ποιμϊρὺ 
ὍΠπ5 Υ. 1292 -- 1295 ἀθὴ ΟἸΟΥ Ζὰ Ῥβίδββθῃ. ΒΘ θη ΠΟ Κῦπηξθ ᾿πΠ 6655 
τὸ Μυμᾶθ ἀδὺ Καββ. οἰκτείρω 1295 5οῃβίπθῃ: 6ᾶοο ἢδϑὺ Ὀ6ὶ ΔοΥ 
ὝΥΔΕΙ αἴἸθθθ5 ονίθβ ἀν αθάδηκο Εἰπῆτθ5 σού, ἀ885 (888. 510} 
βϑιρδὺ ἄθῃ ϑρῆνος διηρσί, 8150 510}: 56] δῦ Ὀθ]διησηθσῦ ἀπ συ 556 7- 
ΤΉ 556 ὈΘΙΩΙἐ]6Ι 46. : 

Υ. 12898Η. ΕΠπ6 βίομθσθ Ἐπηθηάδίϊοη. ΟΥ̓ ΟΠ σου θυ θη 
Ῥ161186 ᾿ἰϑὺ ὈΠΩΒΟΥΘΗΙΡΘΥ τηδρ]οἢ, τγ8}} 416 α]οβθ8 ἀσχεύοις, ψιλοῖς. 
ἀπαρασκεύοις. Αἰσχύλος ᾿Δγαμέμνονι ἴῃ ἅθ᾽ ΤΠπδὺ ἄθη Νογάδομῦ θἰ μου 
Το 1Π ΠΒΘΥΘΥ [6116 ποῦ ἀπρθγθοιηθρὺ ΘΥΒΟΠΘΊηθη δ᾽. Ὑ θη 
ὙΤΙΥ πΠ6655 616 ϑ6116 οὔπθ α16886 (]οβδθθ Ὀϑίγϑομίθῃ, 50. βομϑιηῦ ΤῊ] 
α16. γῸΠ ΤΠ] σΘΡΘΌΘΠΘ Πμοϑασὺ Π8Π6 Ζὰ ἸΙθρθη. ΑἸ ΠΙΘΥ ΒΆΡΘΠ ΜΙ} 
οἴη ὙΥογύ, ἀδ5 νυ πιο πάθυηῃ αἴ γ θη, 7611} 65 θπθῃ πδομβὺ Ρθάθυ- 
{πη ρβυ 165 Οθάθηκθη θηξηδ0, ὁμοῦ: Καβ5. Πθιύ, 685 85 ΕΟ σους 
ποῦ πὰ ἄν Ασαπι., ΞΟΠ ΘΥ ΠῚ ΖΙΡΊΘΙΟΙ [Ὧγ ἀ16 ΒΙΠΠΠ0886 ΘΚΙανη σνο]]- 
ΖΟΡΘΠ σγογαθ. δα ατοἢ [Ἀ}}Ὁ0 2. Β. ὙΥ 6115 σϑιβῦνοἹ]βδ Ἡθυβύθιὰπρ' ἀἸΘΒΘΥ 
γϑῖβθ. δοῃ ἄθῃ 8 1)αὐϊνθη ἰϑὺ οἴη ραν ΘΙ ΠΟΥ νογαθυρθύῦ; ἀ6Υ σγῦβϑίθ 
γογάδομύ ὑ18ιὺ' ἡλίῳ, ἄα5 Ἰϑιομῦ οἷπ ΑΡΒΟΒΥΘΙΌΘΥ ἄθιη [Ο]σοπᾶάθῃ 
ἐπεύχομαι ἀπράββθη κοηπΐθ. Α180 ἰϑὺ τοῖῦ ΚΚαγβίθῃ ἡλίου σὰ βοβυθί θη. 
ΟἾθηραν νογαθυθὺ ἰδ ἔΌυ ΠΟΥ τοῖς ἐμοῖς ἴῃ Υ. 1290 τι| ΦΥ ᾿ἰδὺ 65 δ Υ. 
1291 οἰπηρϑάσγυμπροῃ; (οΥ ἀθάδηκο ουϊογάθσὺ αἴ γ, τν16 [αϑὺ Δ] Θ η 61 
ΘηΘΥ Καηπὺ δύ, βασιλέως, κοιράνου οὔθΥ οὔνγαβ ἄθια μι Π]10 65. 850. {6810 
ΠῸΥ ΠΟΘ Ο6Υ Αοοιιβαῦν θἰηθ5 ὙΥ ουΐθϑ, (85 416 σίγα Ὀθζθιοηπϑί, γου- 
τη αὐ ΒΟ δίκην; ΘΠ τηϑη Κοὶπθ Το ΠΗ τηταΐ, 50. Τηπ155 61 ποίῃ- 
Ὑγομα]ρ ἃπ 416 5'[6116 γομ ἐχϑροῖς οὐοΥ φονεῦσι γαίῃ, ἀἃ ἸΘΙ οὐ Θ᾽ μη 685 
Οἴθβου οσίθ δ δὲ Τηξθυργϑίαθοι ἴὼ ἄρῃ Τοχὺ σθαγαηρθη 561} 
Κϑηπ. ἴθ μη τηδη, νγὰβ ΠΥ ποῦ Υἱοηθ]ρ Βομοὶ εὐ, 485 θϑαθαΐαηρβ- 
γ0110 φονεῦσι 1606 ΟΡΙΘΥΠ «11}}, ἃ15 ἐχϑροῖς, 50. Κᾶπη τηϑη ΒΟΒΥΘΙ ΘΗ: 
ἐχϑροοῖς ἀμοιβὴν τοῖς ἐμοῖς οἷο. 

1888. πεσών ᾿ἰδύ σᾶπ πἀπϑηδὑῦβϑιρ, ΟὈΡ]Θῖο ἢ). Αρδτη.᾽5. ΗΙπβΙ Πα 
Βόποη 1580 δου ϑμηύ τὶτα. Π 6 πῃ οὕτω χοϊσύ, 4858. ΕΙΘΥ 416 σϑῃζθ 33681]- 
ἀθυαηρ᾽ 1 ΘΙΠ6ΠῚ ΟΠ] αϑϑϑαῦζθ ΠΟΘΙ ΘἰΠΤη8] ζαβδιητηθηροίαβϑὺ πιστὰ: 
»80 Βροὶύ δυὺὺ, β"ϑΕΆ 16, βθίηθῃ (ϑἱδὺ (τὰ ΒΙαἰ6) δυ8ς΄. Παρθρθῃ ἰδ 
ὀρυγαίνει πεσών. νγ168 ὅ0 ἢ ἩΥΙηΔηη Κ᾽ ΒΟΒσΊΘΡθα μαὺ, τα ΘΕ Ί50}} ΓΆ]50}. 
Μιὺ Πϑομὺ παὺ βοιπ. 45 Υουγῦ 8580, ψγἷῖθ 65. Ρϑὶ Ηθβϑυοῦ ἀρου])θίοσί 
τῖτα, (ὀρυγάνει) σΘΒΟΠΥΙΘΌΘΠ: σὰ ἀϊθθου ΒΙΙάππρ νρ], ϑηγάνω α. ἃ. 
ψοτΡᾶ. 

1982. μήλων φλεόντων εὐτόκοις νομευμασιν: ἀον Τ)αἰϊν νομεύμασιν 
Κῶηη 161 ὉπιηρΊ ἢ, ὙὙ186 δ0 ἢ) ΕΠΡΘΥ (Υρ]. ἴπ ἀθὺ 1. Αὐβραθθ ἴτὴ 
«ΑἼοβϑαι σὰ 8566: ῳλέω ο. ἀαύ. 1582.) Δηπίτηταῦ, αἴθ οἹθῖομῃθ Ββάθυ- 
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ἐππρ 16 (6. ρθη. Ὀδ6ὶ φλέω ΒΆΡ6π, 48 αἴθ βομδαῖθ πἰομὺ γον ὙΥ οἷα 6- 
βύάοκοϑη βίσοίζθη Κὔππθῃ. Εἰ τη ἀββίθ ἀδππ πτηρο Κοηγὺ Πϑίββθη: μήλοις 
φλεόντων εὐτύκοις νομευμάτων (πθ1η]. ,.,1186 Ἠθογάθη“ οὐοι τἹομ ρου: 
» 418 ὙΝ εἰ46π.“). ΤΆΠΘΥ τη θῖη6 ἈΡΘΙσΠθμα6 ΕΥ̓ ΚΙᾶγαηρ. Ζπ ἄθτα Ῥ]ΌΥΑΣ 
νομεύμασιν γ6]. 1857 α. ὃ. 

1992--1591. Ἐδβϑῦ τη88 (Ξο ΘΟ ΕΠΙΡΘΥ 1π (ΘΓ ΒΟΒΟΪαΒσ 6) 

ὥσπερ οὖν -- ἐπιμαίνεται 48 06 ἀθῖπ Θῖππ Π8 0} ὈΪαὐσου Ἐηύβομθὶ- 
ἀπηρ᾽ ταϑὺ, ἃ. 1. βέγθοῦ,, 50. ῖτα τηδη γθᾶθυ ἄθη Ὑουίθπ (068. οὖν) 
ΠΟΘΙ ἄδχη Π16Υ ΟΥ̓ οΥ ἀθυ οπ θη ἀθαάδηκοη σουθομύ. 916 ὙΥ οτΐθ Κὔπηθη ΠῸΣ 
ΠΘΙΒΒΘΠ : 716 ἴπ ἄογ Τμαὶ ἀον 5ἴππ (εἶπθβ 1646) πὶ ΕΌΪΡΘ γοὸπ Μοσὰ 
Ζὰ τΆβθη ρῆορτα. Υ. 1895 ᾿5ὲ εὖ πρέπει ΔθοΥ]Π οἴου. Ποὺ Ηἱδίαβ ἂπε 
ΟΠ] 55 αἸ6565 ΨΘΥΒΘΒ ἰδ ἀπϑηβύῦββιρ; ἀθΥ56 106, ΥΤ68Ρ. 5018} 8, ΒΠΟΘΡΒ 
ππαθὺ 5100}: ὈΙΒΎ ΘΙ]ΘΠ. ΖΎΙΒΟΠ ΘΠ. ἀΟΟΠΥΙΒΟΠΘΗ ΓΕΘ 80 1108, δπῆρ 

Ζ.ΤΊΒΟΠ ΘΠ. ΘΙ ὈΙΒΟΠθπ ΘΙ 6 η 1π ἀΟΟΠΤΠΊΒΟΠ ΘΗ γβέθιμθμ (1080, 1080) 
ἘΠῚ 81 Θ'6 ΠΏ] 58 ΘΙ ΠΟΥ ἀΟΟΠ ΒΟ η θη ἘΠ 61}.6, ὑγθαπ ΘἰπΘ ἸΔΤΩ ὈΊΒΟΠ6 ΠΕ Θ1Πῃ6. 
ἀαταυῇ [οιϑὺ (ϑο ἴον πὰ 1088, 1079). Ὑ1 τππᾶπ εὖ ᾿ΘΏΤΕΙ, 50 
ΤΠ 55 τη81} εὖ πρέπειν ΒΟΒ ΘΙ ΘΠ, πο ἄϊθβθη Τπβηϊθν γοπ ἔλαχες οὔδν 
σοι ἐπιμαίνεται ΔΌΒἄπροη Ἰάβθθη. [2848 ουβίθσθ ἰϑῦ θη 4685 οἴπρο- 
ΒΟΒΟΡΘΠοη ϑαΐΖοβ (ὥσπερ οὖν οἰ6.) 5.15 0150} ἀπβομῦπ, 85 Ζυγοῖξθ συϑτη- 
τη 5. ὈΘα θη ΚΠΟΝ ἀπᾷ ΖαρΡΊΘΙ ἢ ππρϑββθπαᾶ, νγ81} ἀον ϑ'αῦζ τὺ ὥσπερ 
οὖν ἄθῃ ]ΠΠσοιποίποι ἰδάδηκοι απίμαϊίθμπ ταὰββ ἀπ ποῦ ἀστοῖς ἄθῃ 
Ῥεϊροίρσίοη Τηἤη1ν ΒΡ ΘΟ! ϑγτὺ πουάθη ἀατῇ; δαββοσάθση βρυτιοῦ σο- 
βθπ α16 ϑομγθίπηρ εὖ πρέπειν, 855 ἀον ϑουπυνί, 8858 516} ΚΙγίδο- 
τηποβέγα ἴμτον ὈΠἰσοη Τηδὺ τ 16, Ζυγαῦ 'π ἀον Ξίτορμο (1872---1871) 
ΔΠΡΌΙΠΘΕΒΕΗ ᾶτΘ (ἀθηπ γρ]. 1856 .), ἴπ πΒουου ἈΠ βίγορηθ. ΔΌΘΣ 
πῖομὺ ἀυτοι 416 γοτααβρθμθπᾶθ ἢδᾶς ΚΙγί.5 (18718---1591) θεργπαοἑ 
ἰδῦ. Μίδῃ τηυβ8 8150 τοῦ Αὐταύα8 ἐμπρέπει 5οισθιθθη. [ῃ ὙΘ] ΘΠ θα 
ΜΕΥ ΒΕ] π155 δίθηῦ πὰ ἈΡΘΥ ἀοΥ ϑαΐζ λίπος --- ἐμπρέπει στ ἄθτη σογϑαβ- 
ϑομβοπᾶοη ἡ Μαμ παὺ ἴδῃ (8ο Ἑπρον ἴπ ΟἸδαβοπ 5 Αὐβσαθ6) Θπρ᾽ 8 
ἡ α ολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται ΔΠΡΘΒΟΒ]ΟΒΒΘΗ; α165 δῦ 7600 ἢ πομὺ 
γηδρΊ ἢ, τγ8 11 ἀθν ΤῸπ ἴπ Ἰοἰχίθγθιι ϑαύζθ ποὺ δαΐ φονολιβεῖ τύχᾳ, 
Ξομάθσ δαΐ ἐπιμαίνεται ἸΙΘρί, 4. ἢ. Ὑ7611} ἴῃ ἴῃχτη πιομῦ α16 Β] αὐ πα 
οαον α16 Β]αἰ θοβυθυπρ ΚΙγί 5 Βουου ΟΡ. Πα ΘΥ6 501], ΒΟΠΘΥΝ 
416 δ8 ΟἸΘΒΘΥ Θηἐαρυηροπᾶθ δβοσοὶ: ὑπαᾶ αἀαχὰ ρϑϑδὺ 16 Υ. 1998 
στ ὉΠ4 σα] ποῦ. 80 ᾿ἰδὺ οἷπ ΘῃΡΘΥ Ζ.ΒΔΙΩΙΛ ΘΠ ΠΒΠΡ ΖΥΙΞΟΠΘ Ὗ,, 
1895 υπα ἄρτι ἀϊτθοῦ γουαιβρΈ ΠΘ πάθη ὕ ουβ6 πἰομῦ τηδρ]οη. ὙἸΘΙταΘ 
Πάρι Υ. 1395---18917 οἰπθηῃ Οδροηβαίς ζὰ 1992. [πὰ ὕθΌΥροπ. 
Ῥγϑαομῦ τη8π πα ἐμπρέπει τὰ Ῥοΐοποη ἀπᾷ ταῖῇῦ ΕΠΡΟΥ δ᾽ π80} ὀμμά- 
τῶν οἰ πζιβοΊθρθη. ΠῚ6 ΒυκΙβγαηρ ἀοΥ Ὑοτίθ πᾶρ6 1Ἰοῃ απἴΐοι ἄθα 
Τοχίθ σθρθρθη. Πᾶ85 τη8 ΘΠα ΠΟ ἢ π80}} ἐμπρέπει πᾶ πιομδ ποῦς 
ἀτίετον (γον ἴθ ΕἾου. μι. ἀντίετον) τὰ Ἰπξθυρυπρίγθη πϑὺ, ΚΆΠΗ, 
ΔΘ ΘΠ Τη8 41656 Πιξουρυποίϊοη. ποὺ δὰ8 τηθ  βομοι ατνὕπαθης 
βὰν πόϊμισ Πα]0, πὺῦ ἀδηπ ἴῃ Ζυγ 161] σθζοσθι ΘΥάΘΗ, ὙὙΘΩΠ Τη8 
ἀτίετον νογϑπαουῦ οὔθ ἤθη δΥοτίθ 416 ππροὶορίθ Βϑαάθαίαμρ  τη155- 

αομίοί" στοθί. 

ΟΣ νυ ΤΟ ΟΝ 
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᾿ 1451}. 10 ἴῃ ἄθη Τοχὺ σϑβοίχίθ Τιοβαυῦ 5011 ΠῸῚ 416 ρυδββίθη 
 ἘΘΒΙ]ΟΥ γϑυπηθιάθη ἀπα ᾿δὺ α16 ΕἸ Ρ Υ 5, ἃ ΌΘΘΞΘ ἤθη γ0} (61 ΒΟβϑ Πρ ῸΠρ' 

Δ6Υ 1π ᾿γυΊΒΟΠ πη ϑ 6116 πη γομ ΑΘΒΟΠγ]Ὲ5 γϑυτηϊθάθπθη Κταβὶβ (τἀνδρός). 
Απρίῦββιρ δῦ 810} 81} 1Π7 461 ΕἾΘ᾽ ππραββοπάθ Αμκίδηρ (ἔρις, ἐρέ- 
δματος) πᾶ ἀὰ5 ΕΘ Β]6π ἀοὺ Οὐραϊα γον ἐρίδματος. 

1481: Π᾽΄᾽ δ ἴῃ (61 ουβίθσπ Αὐῆσσθ σοσοῦθπθ Κομσθιθαηρ ἀπ 
ἘγκΙδγαησ Κοππίθ ἀπτηρ] 10 ΘΙ μα] θη ποσάθῃ, ἦα ἸΏ οἰπθ ΟΖ 

Ο χῃοπδίγῦβα Αὐῇδδθαμρ γοὸη ὅποι προβαίνων (,απα οι βομγοιοὺ ἔοτί, 
Ο ῬΙΒ 6.) χὰ ατυπαθ Πορὺ. ΤΟ Πα 06 ἀδΠοὺ 416 Πα ἀΒο ΠΥ Ἱ ΠΊΟΠ6 ΤΊ ΌοΥ- 

᾿ς Ποίογυπρ' ΜΊΘΩΟΥ Πουρϑβίθ]]ῦ ὑπαὶ 1 ἴῃ οΥΓ ΕΥΚΙδγαμρ ΕἸΠΡΘΥ ἴῃ 66Γ᾽ 

 ΟἸδαϑοπβομοπ ὐβραῦθ ροϑίοισί, Το ἰδ 416 5:61186. οἤπθ ζΖυγθι8] 
ΒΟΒΎΤΟΥ νου οτὐ. Πθηη 1) ἰδὺ βιάζεται, σοππ ταδὶ πϊσμὺ ἀἴθβθιι ὟΥ οὐΐθ 

 βα]βὺ θνα!ῦ δα, θη βομ! θη. που] θαυ; 2) Καππ μέλας ἴάρης 
ποῦ ῬΘΠ1Θ 010 ἐάν ἄθη ἀλάστωρ σοβοίζὺ πογᾶθπ: 8) ἰδὺ ὅποι καὶ προ- 
βαίνων σάγ ὉΠΡΥ]ΘΟΒΙΒΟῃ: 4) ἰδὺ 16 ΒΥκΙάσαπηρ τοι (ἐπιῤῥοὰς αἵμά- 

τῶν) παρέξει τύχη τηϊπἀθδίθπ 56. σθζιιησθη. Βὔν βιάζεται ἰδὺ 
Καγβέβπ᾽ 5 ἐγθ ΠοΠ6 Βιτποπαδίϊοη βρυάξεται (οΥ Βομ ποΙρὺ ἴπ Β]αὐ, 
ἔγϑθαῦ βίο ἅθου ἀδ8 ΒΙα) τοὶ Πδομὺ νοῦ ΚΚθοῖκ δαϊρθποπΊΠΙ6Π 

ΟΟΤῸΘΗ. [)48 ἰρυιρο μαὺ Κοϊκ, τπθΊ πο Υ ΑΠϑΙομὺ π8 0} ΒΟΒΙαρσΘ Πα, τ]θά6υ- 
Ο Βουροϑίο!ῦ: 

μὰν" 

ον ρε τὰ Ἐν τ πω ἑδΩ 

μέλας Ἴάρης ὅποι δοκεῖ προβαίνων. 
πάχης κουροβόρῳ παρέξει. 

» ΕῚ (ἅδ᾽ ΑἸαβίου) 50 τ Θ᾽] οὐ ἵπὶ  ΘΥρίθββθῃ νοι ονσαπάίξθοη- 
ῬΙαύ, 415 ϑἷπ ΒΟ ΔΥΖΘΥ ΑΥΘ5 (  Υάθυ "6 }) νου βομ τοι ὑθηα πο- 
Π1π ᾿Ὦτη ὈΘΙΙΘὺ, σοιηϑῥίου ἀθγο ἢ 416 Αὐἰβομαπρ ἀ6γὺ Κιη- 
(6Υ 465 ΠΗ γο5ὺ“. Ζα πάχης γοτρ]οομὺ Κεοκ ἰτοεπα τὸν τριπάχυντον 
δαίμονα 1448 υπὰ χὰ κουρύβορος πάρεξις τπϊομΐ τη πο Υ Ραββεπα παρ- 

ἔσχε δαῖτα παιδείων κρεῶν 1508. 
156353. Τὴ ΟἸασβθη 5 Αὐβραθρθ μαὺ Επρου ΝΕΡΘΙΒΌΔΟΠ 5 Εν ΚΙόσαμσ 

ΔῈ ἔσΘΠΟτΏτη 61: ,66γ ΜΙ ότα ον (ΚἸγίδοτηπθβένα) ἐδαϊοῦ ἀθη Μόγαθυ, σῖγα 
ΔΌΘΥ 56] 8ὺ [τ 5θῖπθη Μοσγὰ Ὀϊββθης. 5. Ὀθβϑίθομομπα 41656 Εν ΚΙβσπηρ 
δῦ, τῆτι85 10 516 ἋΟΟΠ Θη ΒΟ] 66) ΘΙ ΟΣ ΘΠ, Ὑγ61} 50 ὅα5 Αβυπαθίομ 
ὉΠΕΥ ΚΙ Υ]ΟῊ τϑῦ. ΒΒ] θη ὙΣ τὺ ΕΠ ΘΙ Β ουβίευ ἀὐθβραρθ 16 Ηοτ- 

ΧΩΔΠΠΒῸΠ6 ΕΚ Πρ 61, 580 δχριοισὺ Υ. 1893 ἀὰ5 ΝΟΥ ΘΥσ ΘΠ 46 
πα ἰ᾿ἰδβύ τηὔὖῦ Βδομῦ δβυπα 80} ΔΠΡΘΒΟΠ]ΟΒΒΘΙ: 9, ΝΟΥ ΟΥΕ ουΠϑὐ 510} 
Ο ρθρθη Ὑουυτῖ, Ζυ ΒΟ Π6η ἄθηθη ΒΟΉ ΘΙ Ζὰ δα βομϑίάθη ἰδῦ: 516 δα οὶ 
ἄρῃ, ἄδγ βε] υ8ὺ σοιδαϊοὺ μαὐ, ἀπα (ἀστοῖς ἴῆτοι Μογά) Ὀἰδϑὺ εἰπ Μῦτ- 
ἀ6γ.“ Τοῦ αϑάδηκο, 46π ΝΕ ρΘΙΒΌΘΟΗ ἴῃ Υ. 1688 ἥπᾶθπ πο] Πθ, ἐοϊοὺ 
ἴῃ θη ΦΟ]σο πάθη Δ ΘΥΒ6η. 
᾿ 1699. 16 Το θηβομαῖ (ον ΚΙγίδθιηποβίγα, 610 Πη6 συπδοηβὺ ἴπ 
ἘοΙ]σο ἀοΥ Αὐΐγορτιηρ Ἰῃγ68 θυ 68 ϑιιο ΠΆ ΟΠ ἸΠγοΥ Μογαίμπαῦ ποοἢ 
 οτίρεαδπογὺ παΐ, Ἰορὺ 516 }} τοῦ ἄθπ ὕϑύβει 1ὅ88---1ὅ48, Πα Απίδηρ 
ἀοΥβ θη. ΒΟ μγ οὶ οὐ τηδη τηρὶδὺ: ἐς τόνδ᾽ ἐνέβης ξὺν ἀληϑείᾳ χρησμνόν, 
αἸΘΒΟ ΡΥΟΡΒΘΖοΙαηρ, Ζπ ἀοὁΥ ἅτ βομτιυςοϑῦ, ᾿ϑὖ νη γ. ΑΡΘΥ 885 

ψ  Ὡδα δι 
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Κθηπθ, δ] ἀθυβρυιομῦ ποῦ ΠῸΥ ἸΠΤΘΙΩ ὙΟΥΒΘΥΡΘΠΘΠά6η ΒΟΠάΘΥΠ ΘΌΟΝ 
ἸΏγθιη [ο]σθπ θη θυ μα]ΐθη. 516 Ἰδάθὺ 1680 Αθριβία οἷπ 488 ἴῆτη σϑ- 
θάδνοπαθ Αὐτάθημδυβ ἴπ ΒΘϑιΐζ Ζὰ ὩΘἤχηΘΗ, 5186 ὈαζΖθιομποὺ 1645 ἃ 
ΦῬιοδνουί 65 ΟΠοΥΒ σοροπ Αδριϑίῃ 415 ὑπόυιομίθβ ΟΘΚΙΒ ΗΕ, 516 Τὰσ 
1ῃγ γοόπαπρ' Ἰἤγθτη (ἀθιη8}}} 416 ΘῃγθηυοἹα Βοβία απο χὰ θη ΖΘ η, 
(1520 8), νσῖθ ἀ16 ΟΠοθρβουθη Ὀδυγθίβθη, 8ιι8. Αἶβὸ ἀδ8 Ζυυ οι σθθη 
1ΠΥΘΥ ΤΠ, ΘΙ ΘΒ Π Π]ΠἸΟμΚοιῦ ἢδὺ βϑίπθη ατὰπα πὰ ἀδηῖπ, ἀ855 ΚΙγί. 
α16 (σϑυθομΐθ, αθϑὺ ΕΣ 818 παγὺβ τιηα ΒοΏνγουθ, γν6]. 1541, 1628, 1629) 
δοῆθ δ ἄσϑμι. νο]]ζοσθη μαῦ ὑπᾶα πὰ π]ομΐβ γΘΙο τ ἀπβομῦ, 815 
(655 ἋοΥ ΒἸ ποηροιδὺ 4685 Αἰγα θη σθβο] θομίθβ ΠΥ Κοῖηθ πθαθη [6] 46 
(νρ]. 1632, τγόπθο. Θ0}} ἀ16. δνυθηΐιθ116 Εστπουάππρ ἃθσ ΟΠπογθαΐθῃ 
ἀδυπηΐου σὰ ΥΘΟΠΠΘη τγᾶγ6), δαοαγαθη ταῦρσϑ: ΔΡΌΘῚ δὴ ἤδθιθ οὔδυ 
Ἐπτομῦ νου ὐσωΐθ ἀθηκὺ 516 πῃ 5). ΠΘΉΘΥ δύ πἰομῦ ἐνέβη ἴῃ ἐνέβης 
Ζιι ΘΠ 6]η, βοπᾶθιπ (τηϊῦ Οδβδαθοπαβ ἀπ ΚοΟΚ) χρησμόν ἴπ χρησ- 
μός: .Β15 τὰ ἀΐθβϑιῃ (Ασδπι.) πἴπ βομγιθῦ αἴθ ουκαπαϊσαπρ 
(65 παϑεῖν τὸν ἔρξαντα) Ὁ μ΄ ἢ οἰ ὅβν 1] (ἃ. 1. πἰομῦ ομπθ ΕΣΕΠ]αηρ): 
10 ΦΌΘΥ Μ1ΠΠ τ ἄθιη ὅτου Εὐϊθᾶθη 50Π]165586Π, 1 46 ΠῈ 
10 αἴθ αορθηπατγὺ (16 Ἑγιαοσάπηρ Αραῖη..5) σϑαυ]ᾶϊρ πἷπ-ς 
ΠΘΏΙΩΘ, ΟΥ̓ ΔΡΌΘΥ 815 ἄθιη ΘΒ] θομὺ σϑιοὺς. Ῥᾶππ Ὀαβαρθπ 
ν, 1δ4δ 1. πἱομῦ ἀα5 ΗΙΠΠΘἤγη θη δἰ ποὺ ϑέγωϊθ, βοπάθυπ ΚΙγί. οὐκιεγὺ 
ΠΌΤ, 6455 5160 ΠΘΌΘΥ δα ἸΏγθη ΒΟ ματη 8185 δα α16 ΕΥθι μα πρ' 
ΟἼΘΒΘΥ Ν ΘΥβΟΠππΠρ᾽ νυ Ζιομΐθη τγσαθ: 50. 516] Π606 ἸΏΥ 8δπ αἀΘΥβ θη. 

ΤΠ 606. 416 Αὐδῆμ]απηρ ἄοὺ Τι σθαι πϑοὴ 1584 ἀπὰ 1610 παρ 
10} ποθ Δηρθιηουκί, ἀα 100 α1θ86. Τιΐϊοκοη ΟᾺ] ἀυχοῖ ἀθη ϑγτη- 
τηθίσιβομθη Βδι, ΔΌΘΙ πἰομῦ ἀυγοι 416  οὐΐθ 465. Αθβοῦυ]ὰβ σοίοσαθσε 
ἤπαθ. Νϑοῦ Υ. 1610. 5ομαϊξοὺ Ἠθγιπδηπ ἐγθῆθπα οἷπ: ὥστ᾽ εὐλαβεῖτο 
ἂν" νῦν δ᾽ ἐγὼ κρατῶν δόμων (ἐκ τῶνδε τοῦδε κτλ.). Ῥαρθρθπ ΠΌΘΟΝ 
ι 1010 ουβομοιπὺ α16 θἰπΐβομῃθ ἘΠΗΠ ΠΥ αηρ οἰπθθ ΘΥΒΘ8. 5015 0150} 
Ὁμτη ὅΘΊ ἢ ; Πδομβῦ ΔΗΒΡΥ ΘΟ μη βομτοιοὺ ἄθμοὺ Κϑοῖκ; ἀἴγισϑ', ὑβορί. 
ζεις᾽ ἐν κακοῖσι δ᾽ οὐ σέβω [σεμνόστομόν τε καὶ ϑρασὺν χόμπον 
λόγων]. 

1621---108ὅ. ΑἸ]ρϑηιθῖη ἀπουκαηπὺ ἰδ Ὸ8] 416 Θά μθ- 
βίβι απο νορ 1690. [πὰ ΤΠΘΌΤΊΡ ΘΠ ταϊῖββϑθη ΕΣ 416 ΚΎΙΟΚ ἀἸΘΒΘΥ ἴουβθ 
2 Οδϑβιομίβρυπκίθ Ἰοιϊθμα βθῖπ: 1) αἴθ δογέβ ἀθὺ ΚΙγί. πἰομῦ ἀστομ 
ὙΥΙΘἀου ΒΟ] ηρθη Ζὰ γϑυππβίβ]ίθη, 2) ζουμδοκίθη ϑαύζθαι σὰ γϑυτηθὶ- 
ἄρῃ. --- 1091 βοβγυθιθὺ τηδη πηρὶϑὺ ἔν ἀδ5 ἀρθουπΠοίοσία τούσδε πρὶν 

Ὦ Μδῃ ἤμγθ ἀδροσθη πιομῦ ἀ16 ΟΠἸΟΘρμοσοα ἃπ, τὸ ΚΙνῦ. ἔσο 
α16 Βυχηοσαθπηρ ρϑτη.᾽5 θοϑϑηΐαρσοπαθ ϑροπᾶθῃ ἀδγυηρσθη ᾿ᾶ 88. θη 
1688 Αὐνδπαϊθηρ σοὸὴ Εὐγχομῦ τηούνισὺ ἀοΥ ΠΙΟΗΟΥ δαβαυ ΟΚΊΙΟΝ, 
αἀΥΟΙ οἰπθη ΤΎδατη πὰ ἀ6856η Αὐβ]θραηρ, 8180 ἀασο ρσοὐθομθ Βθθίη- 
Πυββαμρ. 1)658 ΚΙνύ. ἄθηὴ ἄρϑχη. ὙγΚΊ]ΠΊΟῊ 416 ΘΏγθηνο]]6 Βοβίαἐξαμρ' οηὖ- 
φιϑῦ, Ὀθνγθὶδῦ τππυιτηβἐββ 0, 68.585 816 δ ζὰτα πὰρ 468 ϑδύϊζοκθ ρᾶ-᾿ 
ΤΠΘΙΊΠΟΙ 416 ἤδομθ 8ῃ γιὰ (ἀΘ:η8}}} ἐγ ρσουθομῦ ΒΕ] ἀπα ἀρβῃδ]Ὸ α16- 
86106 ἃπ0}} ΠΡΘΥ ἄἀθη 88 ϑύοΚ ἀτηΐαββοπᾶθη Ζοιζγαστα Πϊηδιιβ 80, ὙγὙ16 516 
ἴῃτὰ Ζαροαδομῦ πᾶν, υβί ἢτί. ͵ 
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παϑεῖν ἔρξαντα (80 ὕ6η. Εδγπ. ἔρξαντες ΕἾοΥ.) καιρὸν χρῆν οἴο. τοἱῦ 
ΤΙΠρτυηρ 4685 τούσδε: πρὶν παϑεῖν ἔρξαντες᾽ ἀρκεῖν (οἁ. αἰνεῖν) χρῆν οἷο. 

 Ῥαροσθη ΠϑΌθη τοἱῦ Βδομὺ ὙΥ ΘΙ] ἀπᾶ Κθοῖς ΕἸ ΠΒΡΥ ΠΟΙ ϑυπορθη. ΤΉγΘη 
ατάπαθῃ ἔϊοθ 10 ποῦ 5 ανάπαθ πἴησα: 1) τηϑη τηϊβϑύθ ἄθπη ποίῃ- 
Ὑγϑηαϊρ ταὶϊῦ Ηαγύαπρ χρή [ν χρῆν Β0ῃγθῖθθη; 2) παϑεῖν ἔρξαντα νχαϊ 
γϑυ πη 1160 }} οἰπθ ἀῦΠ|0η6 ὙΥ̓ Θπαππρ' ᾿ῃ ἄθηη ΘΙΠπΘ: δα 416 Τηδὺ ἔο]ρὺ 
416 Βύναξε“; 80 δῦ 685 υυϑηϊρβίθηβ 1ὅ8ϑὃ ρσοϑασί, ΤΌΠΟΙ 8 ὈΠΒΘΥΘΙ 
Β06116 ἔρξαντα (οα. ἔρξαντ᾽) ᾿πύογρο τὺ ἰδὲ. ΗΘ ΔΌΘΙ ραβϑὺ παν αἷθ 
ὐδρουβούζιμρ: ..6 16 1ῃ1 δἰ που [7606] ὑππαῦ ἀπα νομ οἰπαπᾶθι [1606] 
Ἰοιαθυ"; ἀθηὴπ 8 οἷπθ βρῶ οι Το] σ θη 6 Βύίγαϊθ Κη ὨΙΘῚ πιομὺ σθ- 
ἀδομὺ πογάθη. 3) ἀρκεῖν χρῆν τάδ᾽ ὡς ἐπράξαμεν ἰδὲ Ὀ]ο5586 ὙΥ͵ΙΘαοΥ- 
ΒοΙυπρ γοη πημονῆς ἅλις δ᾽ ὑπάρχει; ἀἴοδοι Ἰούχίουθ γούνατ ἐγ ξ 
ἘὩΠΘΤαϊηρΒ 16 Οοπ͵]θοαν αἰνεῖν χρ. οὔθ. π]οηῦ. ΘΙ ΠΘΟῊ τπθὶπθ ἸΘΉ, 
(8585 οὔπθ Ζνθι8] ἔρξαντα Τηϊουρο]αίϊοι ἴῃ ΘΙ ΠΙΒΟΘτΖ 65. ὈΘΚδπηη- 

ΟΠ ἴδπ ϑ'ρυιθμνγουὺβ δύ, ἀπα πΠ’06 ἄθ8}8}} ἀ16 Τιθϑαγὺ ΥΥ 6115 ππὰ Κϑοκ᾿ 
ΟΠ πΠΡΘΟΘΗΚΙΙΟΗ δα σΘΠΟΙΊΠΊΘΗ. ---- 1082, γγὸο ρου]Ποίουυ 1ϑὺ: εἰ δέ τοι 

μόχϑων γένοιτο τῶνδ᾽ ἅλις γ΄. ἐχοίμεϑ᾽ ἂν, σοὺ 416 ΠΟΙ ΠΡ κοῦ ἄο. νοπ 
τηῖτ Δ σΘΠΟΙΠΠΘΠΘη [,Θϑατὺ ΥΥ 6115 πἀπᾶ Κροκα (Κθοκ: διάλυσις ΠΣ 
τῶνδ᾽ δλις. ἈΠΗ]ΠΟΗ βόμοη Καγθί. τῶνδ᾽ ἄχη) βόμομ ἃπ8 ἄθι βίγθηρθῃ 
ὙγΔμταηρ ἀ65 [0 υ]Π1θθυ θη ΠΥ γοΥ ; θη 485 Απδύδεβισθ, τγὰβ Κϑοῖκ 
χηϊῦ Πθομὺ ἴῃ τῶνδ᾽ ἅλις Ππᾶοί, ὈΙΘΙ οὐ 6] 8116 τοῖν θοκαππΐθη Επηθη- 

ΔΑ ἸΟΠΒΥ ΘΒ ΟΠ ΘΠ, Ὑγ6]0Πη6 ἀ1086 νου ἀπνουϑπαογὺ Ἰα556η. [πὶ {ΠΘὈ0Υ1- 
56 ὙΘΥΎΘΙΒ56. 101}. ΠΌΘΥ ἀἸθβθη ΘΥΒ δα ΚΚΘοκΚ ὑπαὶ ουνγμπθ ΠΌΤ, 6888 
ὍΘΙ ἀθν σοῦ ΒΏΡΘΙ ἴῃ 6 Αὐθσαθρθ ΟἸδαβθη 5 ΦΙΒΡΘΒΡΥΘΟΠΘπΘη. Κ 6Υ- 

Ο τηυῃθαηρ᾽ δ 1556: ΟΠ γ]ΘΥΙΡἼΚοιΐθη. 465 θᾶδηκθηρθηρθδ 416 ὙΥ1ΘαοΥ- 
ΒοΙυαπρ ἄθ5. γϑυθατῃ γενέσϑαι δπδύδοβιρ' ᾿δὺ. -- 1628. Μ|ὺ ὕπγυθομὺ 
ΠΘΠΙηοπ Κανβίθπ ὑπα Κροῖς 8η ἄθπὶ ΟἸΘΙ ΟΠ ΚΙδπρ' ἄλλα --- ἀλλά (τοὶ. 

᾿ 8890---891, ΟΠορρῃ. 188, 7098} Απρίοββ, ἀὰ Αθβοιγαβ Θά 6Υ- 
᾿ Βοϊπηρ ῬοαθαθαηρΒ] 561 ὙΥ Ουου ππα ΑἸΚΙαηρ οἰπθ5 δγουίθϑ 81 θη 
᾿ς Ῥοαθυϊαπρδιοβοβ ουὺ ποῦ γϑυ]θαθη πα. Τγούζαθηη ἰδὺ 416 σοὺ 
Ο χῃΐν ππᾶ ἔπϑὺ 8116η ἩΙΔΙΒΡΘΌΘΙΠ δα ρΘΠΟΙΉΤΉ6Π6, πη ΥὟ ΘΒ ΘΠ 6 α 
 ΒΠαΒΟΒΥ  ΠΊΟΠ6, Πιϑϑατῦ (Πὰν ϑέρος ἔι ὃ ἔρως) 50  γ υ]Π0}} τιομέσ. 16 
 ρΈΡΘΡΘπΘ ΕΥΚΙδγπησ ραδδὺ ποῦ τϑομῦ σὰν ὙΥ οὐ βίθι απο ἀπ οαθμϑ] 
ΟΠ Θἷπ6 Απαθαυΐζαῃρ' Θ᾽ ἀ6᾽ ΚΙγύ. Ῥθυουβίθμθπαθη ϑὐγαΐθ, νγὰβ ΠΘῸἢ 61 
πὴ Κυὶῦ. Απῃ. σὰ 1599 Οαοβασίθηῃ δηδύδδδιρ 150. ΕΒ σῖγα ἄδηθι τάδ᾽ 

ἐξαμῆσαι ϑ'Ὀ)]6Κῦ υπὰ δύστηνον ϑέρος Ῥυβαϊκοῦ 56ῖπ; πολλά ᾿ἰδὺ ἀστοι 
ἢ Ἑπηθπααίϊοι σὰ ὈΘβθι ρθη: 8 πη 65 τη δύστηνον 2 ὙΘΥΡΙΠπάΘΠ, Ὑγ16 
1200: πολλὰ μὲν τάλαινα, νοΥππάογύ τάδε; ἈΠαοΥουβοὶύβ ΔΌΘΥ ΚΌΠΗ 

4008 αἴθ Ἐγτηογάσπηρ ΑΡΆΤη.᾽5. ὉπτηδρΊ10} τάδε πολλὰ σοπαπηῦ ἡγοτθη. 
Ὑ 6518} ἘΠρΡΘυ (1π ΟἸδτιβθη᾽ 5 Ασβραθ6) θομααρίοὺ, 4885 465 [6 ΌΠ1ΘΗ6 
ἄογ Ποάθηβανῦ ἐξαμῶᾶν ϑέρος [τ ἀ16 (ταὖ σουίπρον Μοάϊῆοαίίοη. νοι 
ΤΩ ἀπίΟΥ ἄθτη Τοχὺ σθρθῦθη6) ΕγΚΙἄσαηρ ἩΘΥΙΉΔΠΠἾΒ5. ΒΡΥΘΟΙ6, 5616 
10}: πιοηῦ οἷη. --- ϑοπϑὺ βιπα Κ΄. 1627---16 29 οὔπθ Απβύοββ ππα ταδῃ. 
πμαὺ Κοίπθη ατυπᾶ μηδέν ἴῃ μηδ᾽ ἔτ᾽ Ζιι γουγαπάθῖη. Πθηπ ἄοι Β6- 
ΟΡΥΪΗ 65. ἔτι 1ἰδὺ θη ῃ}]1 0} ἀπ (485. Αβυπάρίοη ἐγ ]Π1ο. ἘΠ πιστὰ 
ΠΒΤΩΠΟὮ ταὶ ἄρῃ Ὑγουίθη μηδὲν αἰματώμεϑα ἀϊ6 Αὐξοτάοτπρ ἄου 

ἌΕΞΟΗ, ἀσλμ, 2, Απῇ, Ἵ1 
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ΚΙγί., Κατ Ζυβατητπθηροίαβδὺ τππα ἀυτοι Αβυπαθίομῃ βίδυκ πουύγουρθ-. 
ΒΟΌΘΗ, δῖ ΟΠ] 550 αΙΘ 56. αθαδη ΚΘΗ ΘΙΒ 6 ΠΟΘ ΘΙΏ1Πη8) π]6660- 
μού. --- Μιὺ ΤΠπγϑομὺ μαὺ τϑη, Ηθυυηδηη 5 ὈΘβύθομθμ θυ Ὑ θυτη πη’ 
ξο]σοηᾶ, Κ. 1096, ἀοΥ ἴῃ ἀθηῃ Ηδπαβομγ θη Βιπίου 1697 βίθῃΐ, Βῖπ- 
ἰοῦ 1629 εἰπσοίασι; ᾿πάϑιη 50 μιπῦθυ 46 ὺ ὩΌΒΟΒ]Ιοϑβοπᾶθη ΑἸῇογα θυ απρ' 
μηδὲν αἱματώμεϑα ποῖ οἷπ πϑιθὺ αυπμα ἔτ᾽ ἀ1686 Αὐιογάθσππρ Ὀ61- 
σοίασι πῦῖτα, οπίβυθεὺ οἷπ Ζουμϑοκίου ὑπα σογϑᾶθζιι Ὁπου γ᾽ ΠΟΙΟΥ͂ 
5.1: ὑπὰ α88 ᾿Απβὑδββιθ 9 ἀθββϑίθθα γα δθο ἀυγοῃ 416 ΟὈμ]ΘΚὐαΥ 
μη ᾿ ἔτ᾽ αἷμ. ΠῸΥ ἴῃ ΘΟΘΥΠΡΘΠ ΟὙ846 σοι] αογύ. Ὑ]ΘΙΤΊΘΗΥ τῆτϑ5 ϑυΐ 
μηδὲν αἷμ. βοΐονῦ α16 ΘρΡΘΟΙ βιὰ πρ αἸ65ον ΑἸβογαθυυπρ (ἄυγοιμ Κ. 

16801.) ἴοϊρεπ υπᾶ Υ, 1086 βπαοὺ μἰπίον. ΚΝ. 1084 5Βθίπθπ δῆρσθ-- 
τήθϑβθηθη Ρ]αίζ. 

Ζυ ἀογΥ ΑΡΌΒοΙ] απο ἀν ΜΝ ούγ θη. 

Τη ἄον ϑίσορῃθ ὑπ Αὐἐβίσορμθ 465 ουβίθπ 116465 ἀ6᾽ ῬαιοοΒ.. 
οἹοιομῦ ἄον 8. οὺβ ἀα8 Τακύνθυβῃ δ ηῖθβ 65. 2. πα 4. γ6γ565 δῇ 
θ:4 δὺυ8: ἀδμοὺ ᾿ἰϑὺ α16. σθρθῦθπθ ΑὈἐΠ ΘΙ] απσ πιομὺ Ὁπγ γὑτηΊβοι. 
- Ῥαρορθη ἰπ ἄθπι Ἰοχίθῃ ὕογ88 (ἘΠ θἔταῖπ) τγογᾶθη ᾿ΤΟᾺ] 16 Ὀθίά θα 
Ἰούχίθη Τιᾶπισϑη 1646 ἀ16 Αὐβαάθῃπθηρ' Θ᾽ Π68 ΘΡοπᾶθιβ ΠαΌΘη; ἀαββοῖῦθ. 
στῦ ΟᾺ] σοὸμ ἄθτι 2. υπᾶ 6. ὕἴοΥβ6 ἄθὺ Εροᾶθ. 

Ιῃ ἃογ 8. Κίσορμθ 465 2. 11θᾶθ5 Ἃ(οσ Ῥδυοαοβ [Ο]σΘη ἴτὰ 
6. ειβθ διῇ 16 Ὀθίάθῃ γουρθβομοῦθποπ Τακίθ ὅ (βίαϊέ 4) Ταϊκίθ.. 
Ὄϊο ἀαάυτοι οπὐβδίθμθμαθ {ΠΡ ]Θ᾽ μοῦ 465 ἩΠγίμσηυβ πισα ἀασοῖ ἄθας 
7. ευβ, ὑγϑίομθυ δὰ8 8. (βὐαϊὺ 4) Τακίθη θοβίθῦ, δαβθθρ ΘΠ θη. ' 

Ιῃ θυ 8. ΒίοΟρΡμθ ἀθβ 1. ϑἰαβίτηοθ. ῃ6116η Ὗ 611, Ηθίπαβόϊα 
(ΥἹθἀουμουβίθι!απρ 5. 868) ὑπὰ Κορ Δ γβ 11---Ἰά ἴῃ ΟΠουϊδταθθη. 
θαρθσθη Βρτϊομὺ οαὐβομιθάθῃ Υ. 452, τὸ εὖ υἱομύ γοπ χλύειν σοίγθιιπδ 
πογᾶθη Κϑηπ, ὉΠᾺ ἸΠΘΏΥΘΥΘ 6116}, γγχὸὺ 50 6416 Ἰϑύχέθ δἰ Π Υ σ βΒΘΥΘΗ 
πὴ π γουϑαβοθῃθημᾶθ ΞΘ 106 σὰπι ἔὈ]σοπμᾶθη ὕϑυβθ ΘΘΖΟΡῸΝ 
γΘγάθη πηι88. - ΕΒ Βομοὶπί, ἄδ858. νοῦ ἄθῃ ({πϑέϊβοι ηβθίζθπ θη} 
ΤοΠΙΚοπ οἷπ Κ6γ5 β[θ!ιθη Κᾶππ, ἄθυ' πὶ Θἴπ8 ΑΥΘΙΒ γουϊδη σου ἰδὺ (ο. 
ΒἰοΥ ἄἀθν 10. 65), Τ81Π ΠΌΤ ἄδ5 ΜΙΒϑυου με] π185. ἴῃ ἄθῃ οΙροπάθα. 
Μδυβοη (μῖθι ἀυγο ἄθπ ἀπὶ 1 ΑΥ̓ΘΙΒ νουκάγχίθη 18. 818) δῦβσθ- 
ομθη πῖτα. ὙΘαϊρϑίθηβ ἰδύ ΘΌΘηβο, ΜΘ ΠΊΘΥ, ἀοΥ Θ. ΥΘΥΒ ΟΘΥ 1. 
ΒΓΟΡμΘ 4685 2. 5 αβίτηομ (γοῦ ἰομΙ ΒΟ, Θη ἘΒγθππιθπ) τὰ 1 ΑΥὐϑῖ5. 
γουϊδησονί, ἀαὔν ον 9. ΝΟΥΒ. ὑπὸ 1 ΑΥ̓ΒῚΒ γουϊκγ)υ; θίηθ 8 ΠαθΥ 6 
Μουβα ὑπ] απρ γα ΔΌΘῚ ἀδβϑὶρϑὲ πιοηῦ τὰν αἀυγοῖ Υ. 8 γουθούθῃ, 
ἄγ πἱομῦ σουυῖββθη γογᾶθη ἀατΐ, (ἑλέναυς, ἕλανδρος, ἑλέπτολις), βοπάθχπι, 
ἀρογάϊοθο ἀυχοι 16 ϑυίαθα ἀηοορ8 ἅτα ΘΠ] 5586 γὸμ ΚΘΥΒ 7: ἔγθΠοῃ. 
μαὺ Κϑοῖς βοῖπθ Ζυῆυομν Ζὰν Αϑπάθγαμρ ἀθ5 Τοχύθϑ ϑΘΠΟΤΩΙΉΘΗ. θ16. 
βΊθιοηθ ουδηρουαπρ γΟΥ ἀ6ῃ Πυυυέε τ παροὺ 5108 δῖοι πὶ Θ. ὕἴΘΥΒ6. 
ἅθν 8. Βίσοριμθ 4θ5 2. ϑίαβίτηομ, ψοϑοὶ ϑὺ ἀαὰ5 ΝΠΒΒυ θυ ΠΕ] [1158 ἄυχοι. 
θη 11. ὕδιβ δαβϑθρ]οιοη πὶγ ἀπᾶ οἷμθ δπᾶθγθ ΨουΒαὈ μΘΙΠπππρ᾽ 
ΒΌΠοη ορΘι ΟΟΥ δυψαῦα αὐοορα ἅτ ΞΟ] 586. 465. 10. ΨΘΥΒΘΒ πἴομα 
δαΐσοβίθ!]ν τγουᾶθη θη. 
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Τὴ ἄδου 1. Ξἰσορμθ 65 8. ΒΘ δβισπου Ομ 186 π τηἱν α16 ΑὈ]δβπμπρ (685 

 Β5ΠΌΡΒ6 τελεσφόροις, ΘΓ ἴτὴ Τοχίθ σορθθθπθη ΕΣ ΚΙδταπρ ΘΠ ΒΡΥυθο μϑπῆ, 
Ο ἀαγΟἢ ἄδη Πμγίμπηαβ βίαγΚ ΠΟΥ ΟΥσΘΠΟΌΘΗ. 
: Τὴ ϑίγορμθ ζ΄ 465 φΊΌββϑθῃ Κοιητηοβ (ΑἸΩΟΘΌΆΘΟΙ ΧΟ μΘ ΟἿΟΥ 

 απᾶ ΚΙγί(οΙηπαθβϑίγθ) Ὀθβοι σὺ τῖδπ αἴθ ΠΙββοηδηζ ποῦ, ὑγθη ἢ ΤΉ8} 
 γηΐ Ηοϊπιβῦνῃ ἀ16 οὐϑίθ Αὐβὶ5β 465 8. ΨΘυβ85 Ζπτη 1. 688. χβϑῃῦ; 

Π ἤἥδπη ἄδπη ἰϑὺ 5 Ψ ΘΒ] Π155 τες ὅ, 4, 4. -- ὟΙ6 ἴπῃὴ ουβίθῃ 6.886 
616 Ἰαπρσαύῃτηϊρθη ϑαΐζοι 685 ΟΠἸΟΥ5. ἀαχτοι α16 8 ὥὅρβοπαθθπ 8πὶ Αη- 

ΟΠ ἕδησ ὑπ ἀυγοι ἀ186 ΝΟΥ προ απρ 465. ἀπαρϑβθϊβοπθη Πἰτηθίθυβ (Ἐουῦ- 
 βρίζυῃρ ἄδΥ Απερᾶβίθ γὸμ ϑυϑύθιη 5΄ ) ὑπ Θἰπθη ]δτηπ5 ὈΘΖϑΙομπϑύ 
Π οἷπᾶ, 80 τηϑὶὺ 61: Ζυγοῖίθ Υ 618 416 (“θυ 5ΒΘυτηθ 558. τὴ ΘΟΒ]ΠΠΘΉΖΘΠ) 
ΘΙ ΗΖΟΊΠ ΒΕΙγουρβίοββθηθῃ ΥΥ οσίθ. «66 6η{8}15 ἰδ 1ῃ αἸθβοὺ Θἴσορμθ α18 
 ΦῬΊΒΒΟΠ8 2 γὺὴ ΑΘβΟμυ 5 ὈΘΘΌΒΙομ σὺ πᾶ ἄθηη ΞΟΠ θυ Ζ6 465 ΟΠΟΥΒ, 
ς 46γ᾽ ΠΙΘῚ ἅ1η οὙΘ]]δύθη αἀυγ ΟΠ ΌΤΙΟ , Δ ΘΙΉΘ556Ώ. 

 ὙΘΥΖΘΙΟΠΉΙΒΒ ΟΟΥ νῸη ΕΠΡΘΙ γΟΥσΘ ΠΟΙ Θη6η Αθηᾶθ- 
: ΤΌΠΘΘΙ τη ΖυβϊΖθο. 

ἘΠη]οπηρ 5. ΧΙΧ Ζ. 8 γοὴ υπΐθπ: 9 6 Αὐβαάγαοκ Πγ65 ραίσ- 

 Οὔβομθη Οοἰ 15 -- ἀπα 485 ΞΟΒ]ΟΚ581 65 Μη θΙδοβ. νου  σθιύθη “ 
ΟὐῸΠ ΕἸΠΡῸΥ οἰησοία ρου. 

Υ. 1. 2. Ταξουρυποίΐοη ἀπᾷ ἄστη. γὸπ Εἰ. σοϑπαοτί. --- 7. γὸπ 
ἘΠ. ἴῃ ΚΊΔΙΠΤΊΘΥΙ ΘΘΒΟΒ]ΟΒ86η. ὑπαὶ ἀδΠΘΥ Απτη. σὰ τῶν σϑιΠρί. --- 8. 

᾿ Βίεϊ (6. αἰΐθῃ ἄπτη, ἀ16 σθρθῦθηθ ὈΒ ΠΥ ΘΥΚΘΗΗ ΔΓ. σὸμ ΠΕ, --- 9. 
Ἄππη. σοι Εἰ. Ῥεϊρ οί ισί. --- Ζὰ 14: ,«παραστατεῖ, 501]. εὐνῇ ἐμῇ“. --- 
ὰ Τῦ: «τὸ μή, γΧ611 ἴῃ φόβος παραστατεῖ ἀοΥ ΒερΥ ΠῚ ἀ65 ΗΠ θυ η5 
Πεοσί. ἀνθ᾽ ὕπνου ᾿ἰδὺ 50 Δι ῇδ!Ποπα σοβασύ, 4855. 65. ΟΠ ΥΤΘΥ]]Οἢ γΟΙη 
ῬιΙομΐου βἰδγαχού.“ --- 19, Βαϊ διαπονουμένου: δεσποτουμένου. --- 20. 
Απτη. το Εἰ. σοαπαογχί. 22. ἰοῦ ἰοῦ γοι ΕΠ. Ὡ80 26 σοβούζί. --- 
26. Απτη.: 61 ὙΥ δομῃίονυ, ἀδὺ τα. 5. γγ." τὴ ΥὟ ββ θη θη 850. γοπ ΕἸ. 
Πἰηχυρσοξισί. -- 9.9, βοῃ]οδθὺ Ε᾿. ἴῃ ΚΙΘΙησηθση ἀπα {Πσὺ α16 ΑἸτη. 
χὰ τὰ δεσποτῶν. 

51. Απτη. νοπ Εἰ. σοδπαογί. --- δ8ὅ ---ὅ60. Π1Ὶ6 ΑΠΙΠΘΥ Κα ΡῸπ Ὀ15 
ὐΠΙϑύθη σῸη Εἰ. 8η [6110 ἀοΥ ἔγάμογθη σϑβϑίχι. --- ὅ9. Αππη. γῸΠ 
ἘΠ. σοῦπαονί. - 04. Απτη. νοὸπ ΕἸ. σοὔπαονί. --ὀ Ζὰ 71: (,ἄπυρα 
ἕερά, --- υἱοηῦ ΔΠΡΘΠΟΙΠΤΊΘΠ γγθγάθης. Πδηπ ΔΌΘΙ: , ἀοιπϑὶπὺ 51]πα α6 
Ῥ6Ὶ ἄον Ἠοομζοῖῦ ἀοΥ Ηθ]θπᾶ τη (65 Ῥαχὶβ ἀδισο γδομίθη ΟΡ ου, 
γρ]. 584: ἀἴ656 Ορίδυ. σσϑυγᾶάθη γοσὶ ΠΙΟΗίου 815 χάγποπα (ἱερῶν σϑπ. 
50].} ἀπ ἀπγ θυ Β]10}} ἀαγροϑίθ]δ, ν76}1 516 Ζὰ δἰπθιη ἔγθυθ μα θα 

᾿ γθοϊτθ τηἰββ υσαυοῃῦ σγυγάθῃ. ---- Ζὰ παραϑέλξει τι. 5. νν“ -- ὕ78. 
ἀνάσσων 5ἰαἰύ ἀνάσσων, 19. χώρᾳ 5[αι χωρεῖν, 80. ὑπεργήρως 5[αΐ 
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ὑπέργηρως Ἐ.; 416. Απιι. χὰ Τ7Υ---ϑὃ4, γοῃ Εἰ. σοθπαογί, -- 89, Τὶ 
ϑυοσκνεῖς εἰ. ϑυοσκεῖς. --- 92. τῶν τε ϑυραίων 50. τῶν τ᾽ οὐρανίων 

Ἑ., ἅ16 Αππη. νοῃ Εἰ. ρϑαπαοχι. --- θ7, Αττη. νομ Εὶ. συσοία σὺ. --- 99, 
λέξαις 50. λέξασ᾽ Τὰ; ἀποὺ ἀϊθ Ασα. σὰ 101 νοι Εἰ. σϑιΠού. --- 108. 
Θιαϊς ἃς ἀναφαίνεις: ἀγανὰ φαίνουσ᾽ ; ἀδΠοΥ α16 ΒΘθθΌθπθ Αὐτη. οἷῃ- 
σοίαρί, ΔΌΘΥ τοῖῦ ἀθπὶ Ζυδβαῦζθ: ΡΥ Ίσ ΘΒ. σα φαίνειν Ῥιβν. δ ἢ πὶ 
ἄον Βοάθαΐπηρ θυβομθῖπθπη ρΘΟγδποηί". --- 108. λύπης φρένα ϑυ- 
μοβόροιο [165 μᾶρ6. 10} σθσθπ θυ ἴῃ ἀπαρϑβίθῃ που μὄγίθη Ποτηθ- 
τίβομθη Οοποίϊγοπααπρ πίομῦ ῬΘΙ ομαίθη. 6.}; σὰ ἀ6ὺ ἄπτη. 6. Ζυ- 
ϑοῦσ: 9] Π6. 5] ΟΠ6Υ 6. ΟὈΥγθοῦυυ αοὺ ἔθ] θυ παν ἀθου]οἴθυθθη 6116 ᾿ϑῦ 
ποο πίομὺ σαίαπαρῃη“. 

100 Πἶ πειϑὼ μολπᾶν τ᾽ ἀλκὰν 50. πειϑὼ μολπάν, ἀλκᾷ: ΘΌΘηΒΟ 
γγ0116 ΕἸ. ΜΔ] ἐντελέων ἴπ ἐχτελέων ἅπάογη. 16 ΑΠΠη., ὙὙ716 [οΙβί, 
σοδπαᾶοτῦ:,,106. Κύριός εἰμι, ἀθν ΟΠοΥ ταπιβϑύθ χυγα, νγθ}] ἀτίτης σαρκὶ 
ΕἸ ἈΠΕ ΔΓ Ο ΚΟ] οΙθθπ (18 8.), Δ]]οῖη. βϑῖπ ΑἸΌΘΥ γονίοῖε! ἈΠ τ ἢ 
Κταΐ ἀδ5 ο᾽ κυ μϑιββοπάθ ὙΠ ΖθΊομ θη Ὀθὶμὶ ΑὐβΖαρθ ἀθ8. ΗΘΘΥΘΒ 
5ι ὈΘβίηρθῃ. --- ΤΟΥ. ἄνδρες ἐκτελεῖς. διὰ 5 5᾽ ΘΟ 56πθ6, γο]  Κυᾶτθρο, 
Κυιθρϑυιϊ ομοϊρο Μϑππου, 16 110 Ἑλλάδος ἥβα σϑπαπηὺ πγϑυάθη, τοῖο 
Ῥδβοπάθσοι Βοχίθμαπρ δῇ 78. σοῖὰ ΟἼΠΟΥΘ ΠΟΥ ΟΡ ΘΒΟΌ6ῃ. --- ἔτε γὰρ. 
ἄδθππ ποσἢ, ὙΙΘΎΤΟΙ] ΘΠ οἷα ατθὶβ θῖη. Επιν. στο. ἔ θΥ8. --- σύμ- 

φυτος αἰών, ἀδ8 τοῖῦ τοῖν νϑυθαπάθπθ ΑἸίθυ, τπαϑὶπ ΤΠ θη βδιύθυ. 
Θορι. Ὁ. Ο. 1. 0. Β. 1082. ΑἸδο βαρὺ ἀθν που: ἄθππ ποῖ ΕἸ δδθο 
ταῖν ἄυστνομ (οὐνοθ8 αΔ06 πιϑὶπ ΠΕΡΙ ἘΝ ΤΡ ουυθάσπσ,. 
(Απυϑραπρ) πὰ Κτοῖ φὰπὶ 6 Θ58πη 66 611." 

114. βασιλῆς 5ἰαἰῥ βασιλεὺς: ἀδῖτον ἢ ἴῃ ἄθν Αππη. οἶον θη ϑ΄ηρ... 
Υ6]. χὰ 41“ δθϑίσιομθα. πα 8415 Αμτη. σὰ 112 Ῥεϊροαου: 068 δίϑρο- 
γον κράτος Θηβοπαθὺ ὦ ὄρνις, ἅδ8. Νορ ΘΙ ζθίομθη:; Ἰθύχίθυθθ Ὀθϑίδπα ἄρΡο 
815 2 Νῦρθ!μ, τῖθ ὅα5 χρᾶάτος 818 2 Ῥα βοηθῆ, ἀΘΠΘΥ τὰ Τοϊβθμάθα ͵ 
ΠΌΠΙΠΘΗΣ ἀον ΡΊ]ΌΧᾺ] βασιλῆς βασιλεῦσι. Φ -- ἀργᾷς βῦ. ἀργᾶς. - 
117. λαγίναν ἐρικύμονα φέρματι γένναν ἴχὰ Τοχὺ; ἴπ ἀ6᾽ Απητη. Ζὰ 
118 ἃ Απίδπρ' συρσοίαο: »βλαβέντα, ΠΤ]. λαγών, 488 ἄθιη Πιομίου. 
βὐαύῦ 685 σοϑούζίθῃ λαγίναν γένναν γουβομνγθοίθ. [ΑΘ λαγέναν 
γένναν Καππ ππιηῦρ] 0} 410 οἷπ Ηδβὶπ θθζθίομπθι. (.]. Βοάδηπ Ζὰ 
λοισϑίων δρόμων δὐαϊ ,ἀὰ5. ὙΥΘΥ͂ΘΠ“: ὍΠ 61]. νοῦ ἄστη ΥΥ̓ΘΥ θη“, 

190. λήμασιν ἴσους; ἀτστου τ "ὦ Αὐγιάθῃ, ΔΌΘΥ ΟΠ ΟἸΘΙΟΠΘΥ - ̓ 
βἰππθηρ; 111 ξύμφρονα ταγάν“ γοπ Π). συροίρί, 

1971. Ε΄. ΕΠρῸ ἀδ5 Ἰζοπατπα μδο} τερπνά, βομιτοῖοῦ (αἰτεῖ) κρᾶναξ ; 
Ἐὰν κρῖναι απ φάσματ᾽ ἀητῶν δύ. φάσματα τὰ στρουϑῶν. ϑίαύν ἀ6Υ 
Απη. χὰ 187---189: τερπνά ᾿ἰδὺ τοῦ ξύμβολα σὰ νουθίπάθη. τούτων 
αἰτεῖ κρῖναι ἰδὺ ΓΘ ]οΥ μα ν ἀθου]θουυ; ἀθὺ ΚΘ πη βομθιαὺ ζὰ βθῖμ: Ὑ16- 
ψ0}] Αὐύθιμὶβ ἄθη Τὰᾳπρθη ΤΊ ΙΘΥΘΠ 50 Τγθα πα Π0ἢ σοβιππῦ δύ, 50 τηῦρϑ. 
516 ἄσοιι 416 δ ὙΓΘΌ ΠΟ Π6 ϑοῖδο 465 ΖθιομθηΒ θυ θη, ἀ16 χυσᾶν ο ἀπβέϊρο,, 
ΔΌΘΙ ἄοοι Ῥϑᾶθμκηομο ΕΥβομοίπαπρ ἄθυ Αα]ον." --- 144. 5ομγοιθὺ ἘΝ 
οὐ δεισήνορα;; 5ἰαὐῦ ἄον Αππι. χὰ 144: σύμφυτον οὐ δεισήνορα, Ηγρα!- 
Ἰαρθ, 4ἀοπ ΠὈσμΘΡΘυ ἀθν τϊῦ ἄοιι ΘΒ] θοῦ σου απ θη 8}, 
ἄθι Μαᾶπῃ πἰομῦ βομβοαθπ θη ἀνιθύγθομ, 916 νείγῃ 5Βὶπα 1 
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Αὐπ]άθημϑιι86 οἰ ΠΟΙ ΠΠ]50}} 5610 ἄθιη Μ8}] 468 Τ᾽ γθϑῦ, ἀαποὺ σύμφυτον. 
Γ[ΑΡϑὺ, σσθπη μου αἴθ Ορίθευπρ ἄθυ ΤρΗϊρθηΐθ 415 νεικέων τέκτων 
ϑθπαπηῦ ΜΓ, 50. Ὀ]ΘΙθ θη ἀ16 {ΓΠμοσθπ. νείκη ἀοὺ Αὐτιάθῃ οἰπίδοι τππ- 
Ῥου ἀοκϑιο σύ. [πᾶ 65 νγᾶσθ οἷ ὙΠ θυβρυο ΟΟΘΥ ζατῃ τηϊπ θϑύθη 
οἷπθ σῦ!]ο ἀπ ]αγ 6 ὙΥΊΘάθυραθ6. οἰπθθ ὑϊθῖου σὰ αταπαᾶθ ΠἸθρθπάθῃ (16- 
ἀφ ΚΘΗΒ, Ὑγ6ηπ ΟἸΘΒ6] 06 η νξίμη ΠΟΥ ΖῸΡΊΘΙΟΙ. 815 ἃ5 ἀ6. Ορίθυπηρ' 
θυ ΤΡΙ. θηὐβρυιηροπα πη 815 βοὶὺ ἄθηη Μ8816 465 ΤῊγοβὺ ἴθ Πδαβ6 
ΘΙΠΠΘΙΤΒΟΠ ππα 8180 00} 08] νοη ἀϊθθθη Μ8}16 που Πγοπα θ6- 
Ζϑιομπθὺ νγάγαθη. α.] [ἴῃ ΕῸΙΡΘ ἀογ Ορίθεαπρ ἀο᾽ [ᾧῬῃ. ρϑῃθῃ 416- 
ΒΘΙΡ6π δῖ ΚΙγί. θυ, ἴῃ ΟῚ 5108 ἀ16 αζθ Ἰαπουπᾶθ μῆνις τεκνό- 
ποῖνος ΘΥπθιθγῦ ὑπὰ Ἃ16 8510. ΖΔ Βρβίγαϊαπρ 465 Μῦὔγαθυβ, 1ῃγ65 

Μδπη65 (οὐ δεισήνορα), ἰγοῖού. [ΑἸ50 [αδϑὺ Εὶ. μῆνις τεκνόποινος 815 
θη ΟὙτ0}} ἴον α16 Ῥομ]δομίπηρ ἀον ΚΙπάθυ ἀθ5 ΤΉ γοϑυ. α.] μέμνει; 
816 Ὀ]ΘΙ Οὐ συγ ἄοϊς, χὰ Ηδυβθ, τὸ 8516 Ζθ1ὺ πα (ο] σθηπ οι παῦ ᾿ῃτθη 
ΒΘΟμθρίαπ ἀυβχαβιηπθη ἀπα 416 ΤΠαὺ νου Ζαθ θυ ΐθη, υγϑμτοπα Αρϑῃ,. 
π8ὸ} ΤΎο]α Ζιθὐ.“ 

1682. Ποῦ δὶ Απίϑηρ ἀθὺ Απτηουκαηρ σοσθῦθπθ ζαβαΐζ γορ Ε᾿. 
ροισοίαου ὑπαὶ ἀπη. σὰ 1 δ σοβύυιομθη ; ἄθιη θη βρυθομθηα 1δ4 πϑοἢ 
προσεννέπω ΚΚΟΙ]ΟΗ. --- 1 ὅ 7. ματᾶν 5ἰαὐῃ μάταν Εἰ. ; Απτη. νοι Εἰ. σοϑπαονί. 
-- 161. Αππι. ρου οὐδ᾽ --- οὐδέ γοιι ΒΕ). σαροξίρι, Π16 Το] σθπᾶβ (616) 
πη. πϑαὺ ΕΠ. συγ ὈΘΙ ΘΠ] θη, ἈΡΘῚ 80} οσθϑύϊί οἰπσ οί οι: ἡαπα 

βίαϊῃϑ, ἀθν ἔτάπουθη Ναύασσθνα!ῦ οἷπθ σ᾽ ὑ}10 16 ὙΥ ΘΓ θοὶθυιηρ σορτάη- 
αἀοῦὺς. [Αὐρϑι, 4885 Ζθαβ ταὶ ἀθιη ϑύατζ 465 {Ππτᾶπτβ ππᾷ ϑαύαση δ ἢ 
αἴ16 βιυποπο ὙΥ ΘΙ τϑριθυιπρ σορυπαρί, ἀ855 516. 4150 ἴῃ (θυ Ζοῖ, νγγὸ 
ὕταπυβ υπὰ ϑαύαση τηϑοῃ ]ρ᾽ γα 16, ΠΟΘ πἰομῦ Ῥθδίδη θη Πα θ6, βαρὺ 
ἀν ΠιΙομύου πίομῦ ἀπ αἀὔτδθη νῖγῦ α150. πἰομὺ πἰπϑι αἰ θυ ρυ θυ θη. --- 
685 8ῦου ΠΠΡΟΥ 416 Π)ϑαύπηρ' δα {Π}πτῶπτ5 ἀπα ϑδίασηι οἰπουβοιβ απᾷ 

416 Τιύδπθι ἃ Παθυθυβϑιΐβ ὈΘΙΆβθθα μαὺ, βομθὶπῦ πὰ ἄπτοῖ [συὐματη 
ΘΘΒΟΠΘΠΘη Ζιι 8615. [26πὴ 15 (Ἰδῦιβθη 5 Αὐιδσαθθ παὺ δου τοἱὖῦ Πθομὺ 
α16 οι ὐχβομο Πϑαΐαπρ' ἀπῇ ΠΥϑπτι8 οἰ πθυβϑιΐβ απ ϑαύαση. Ἀπ θΥβ ΙΒ 
ΒΙΠΘΙποουυ]σινῦ. .] 

104. Αππι. Ζὰ προφρόνως γοπ Εἰ. Ὀοϊροίαρι. --- 106. ΤΠ ἀθν 
πη. ἔὰρὺ Εἰ. Ὅ61: .γ9]. 279, παραγγείλασα, γᾶ 50} τη6 14 6πα.“ --- 
167. τὸν 50. τῷ. Αππι. χὰ 108. 170. γοπ Ἐ). σϑϑπαοτί. --- 1172. βιαίως 
βύ, βίαια Ε).. ἀΔ5. ΘΥ Ὑγ]6 α16 Θπ βρυθομθπμᾶθῃ ΞΘ υ] θα ἄθυ Αὐβίσορμο ᾿π 
Ν. 115 σοβούχὺ μαΐ. --- 178. Βιαύθ: ,(Β61 ἀἸΘΒΘῚ ἔγθίθύθη -- οἰπἰγθίθη “ 
ΘΟΥΤΙ στ Τ.: πη ΘΥΓΟΡ ΘΗ ΘΟΠ561 ᾿ΠΠΘΥ 81 ἀΘ5β 6! θη. αύζθο δῦ 
56] ὕθπ, ν9]. 228... [ΑΡϑὺ 416 ἘΜ|16, γγὸ ἴῃ ἄθυ [Ὀ]ρϑπᾶθη ΞΘ ΤΌΡΠΘ 
Θἴπθιη 8 510 ἢ} ΒΟποπ γ ο]]ὑδηπα ρθη βαύζθ οἰπῖρθ Ὀθαἀθαίιμηρδβνο θα 
γγοτίθ Ῥεϊσοίψρύ πογάθῃ, ἀὔὐτίθη τοϊύ ἄθια γου]θρθπᾶθῃ πιομὺ ζιιβαπι- 
ΤηΘΠΡΘΥΟΥ θη. ποσγάθη. (.]. --- θ6ν Ζυβεαῦζ δῖ ϑ'οΠ]ι55 ἄθυ Αππη. 1178 
γοὴ ἘΠ). --- 180. ἴπ ἀοΥ Αππη. Εἰρὺ Ἐ). χὰ:  ΠΘΡυῖσθηβ μαῦὺ τηδη τηϊῦ 
Βρομύ 65 Μοίσυμηβ γθρθη παλιρρόχϑοις γοΥΡΘΒΟΒ]ασθη, οἷ ἔΡΘ ΠΟ ἢ 
βοιιϑὺ πὶοηὺ ψου]οιητη θη θθ γον“, --- 187. ἴάργους 5ἰαιϊξ ᾿“ργείων, 
ΘΌθπβο 200: ῥοαῖς π. χ. πρὸ βωμοῦ Ἐ. --- 208. 8᾽ νοη ΤΕ). φρο α!σὺ; 
ΘΌΘΠΒΟ α΄16 Αππη. γοῃ Εἰ, σοϑπαογνί. --- 200. Π)6γΓ Ζυαβαῦχ νοι Τὸ. -- 
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221. Κογησηδ, 80} εὐχὰν σοβίυομθη πᾶ 416 ΑἸτη. φαιρο ρί. - 3360. 
φυλακᾷ 51. φυλακάν. ϑίαϊι ΟΥ̓ ΑΠΙ, χὰ φϑόγγον: στόματος φυλακᾷ 
πατασχεῖν φϑόγγον ἀραῖον οἴκοις ἄθῃ Τιϑαὺ ἴπ Δ6Υ ΒΘυγϑο παρ᾽ 68 
Μυηά68 αν ΚΠ ]ΐθη ; 850 βαρὺ ἀθὺ ΠΙΘμίου Ῥουβ. ὅ91. οὐδ᾽ ἔτι γλῶσσα 
βοοτοῖσιν ἐν φυλακαῖς. [ΑἸ]ογαϊηρΒ ἰδὺ φυλακὰν ΒΟΒΎΤΘΥΠΟῊ. το Πρ; 
ἄθηπ δ0ἢ 815 ΑΡροβϑιύοη ζυύτη σθηζοη ἥαΐζα ᾿ϑϑὺῦ 685. 510} ἄθϑηθ! Ὁ 
ποῦ αβ85θ 1, Ὑ7611 α1686 Ὑϑρϑ] μη 81 δὴ ΘΟΏ]τι5586. 465 ϑαΐζθα 5ϑυθῃΐ, 
ἘὰΒ δῦ 8180 Ο}] φυλαχκᾷ Ζὰ Β0Βγθῖρθπ; ΔΡΘΙ ἀ16 ΒΥΚΙδναπρ ΕἸΠΡΘΥ 5 
ἰδὺ σὰ θυ θη, Ὑ761} 468 Πριτπθίομ καλλιπρῴώρου 5.115 150} τὰν ἄϑηπ 
Ῥογθομύρὺ δῦ, θη ἀδαυγοι 16 ΜΊῚΒΒ ΒΘ πα] πα πρὶ ἀ16865 ΜΌΠαΘΒ 1π 
ΜηΠοΙα δεν Θοκοσιά δὲ Ὑ οἴ86 ΠΟΥ ΟΡ ΘΠΟΡΘΗ ἀδεᾶθα. 501]. 6.] --- 221}, 
18 Ταϊουραπκίϊοπθη γοπ ΚΕ, σοπαθγί, ΘΡΘη80 228 τ᾽ 80. δ᾽ Τ᾿. Ζὰ 
228 Αππηι.: ,»χ. ἂν. μένει. ἀπτο ἢ α16 βύυτητηθ Κυ οἴπθϑ ΜΌΠΑΚΠΘΡΘΙ5. 
ὕθθρον. ἄθῃ ϑίγορῃθηυγθ 861 χὰ 182“, -- 280. τὰ Τοχὺ εὔποτμον 
παιᾶνα Β. Ιῃ ΟΟΥ Αππηι. 580. ,,ἐτίμα --- τ Ὀ]168΄ ἘΣ. ἀ16 76 σὶρ 
Αὐτη.: «οοἐτέμα --- τίοντας“΄. -- 2411. Ὅ16 Τιϑϑαγὺ σοὸπ Εἰ. σοϑπαογτ: 
ἄδχα α16 Απτη.: ,242. πρὸ χαιρέτω, τὸ δὲ πρὸ κλύειν χαιρέτω“. --- 
244, ΑἸτη. 1π| νγθϑθη θη 50 νοη ΕΒ. ζυροίαρι, --- 262. Τοχὺ ὑπ 
Αππι. γοη ΕΠ. σοαπαογί, --- 2604, εὐπειϑῆ 50. εὐπιϑῆ ΕΙ. --- 2660. Απτη. 
γ0} Ε᾿. σοϑηαον. --- 277---279, Τοχὺ νοι ΕΒ). σοὅπαογί. Τᾶζα ἔο]ροπαθ 
Αατὴ. συροῦίρυ: .,279, παραγγείλασα,. σὰ 106. --- 280. σκοπός δι 
σκοπάς 2ὰ Θη ΠΘΠΙη6η.“ Αὐιββθυάθιῃ ποὺ Εἰ. ἅ16. Αππη. σὰ 2380 (οἰπίβομθ 
Ναρθίϊομ 8. ἀ6Υ ἀορρβὶθῃ) υπᾷ 298 βθὶπ Βϑάθηϊοπ ἄρον ἀ16 1,θϑασὶ 
Ῥεισοιιρσι. --- 802, τοιοίδε τοί μοι Τῇ.; ἀθιησθηηᾶβθ ΑΠτη, Ζὰ ἕτοιμοι 
ϑϑβίσιομθη. --- 809. ὡς 5ὕ. οὺς ΒΕ. --- 517. 818. Τοχὺ νοι Εἰ. σοδπαογί; 
αἀδῇον βίαῦῦ Αμση. 818 ἃ16 Ῥϑι θη Ῥαυ8]]6]βέθ] 16. οἰὐτύ. --- 521, Απτα. 
σου Εὸ, σοάπαογί. --- 521 ---824, Τηϊουρυμπκίϊομ. ἀπᾶ [μΘβασὺ σοπ Ἐ]. 
σοϑπαοτγί, --- 540. Βίαϊε ἀδθὺ αἰΐθῃ Απγη.: , ἄθπη 815 απ 58 05 

γἱθίθιη ἩΘΥΥ] ΟΠ ΠῶρΘ 0 ἀϊθθθη θμτι85 ΤΩ ΟΥ̓], 
ΠΘΙῊ]. ἃ. 85. γγ. (τῖ8 76 δύ ἴῃ ἄἀθν Αὐβραθο βἰθμί). --- 8ὅ8, Ζαβαΐζ ΖῸ} 
Απτη, σοη ΠΕ, -- 8ὅδ. ὕοη ἘΠ᾿. Τοχὺ σοϑπαονυ ἀπ ΑἸτη. ρσοϑυ Ομ π.. 
- 887. ἔχειν ἂν εἴποις Β).; ἄασα Απτη.:,,84855 Ζ6 8 65 ᾿ἰδὺ, γ0ῸΠ΄ς 
ἄθτα δ᾽ ἄθπη 50Π18ρ ΘΥ ἢ αἸύθη (882 --- 8606), Καπὴ τηϑη ΒΡ ΘΠ. 
- 9ὅ8. 3559. οη Ε΄. Τοχύ σϑϑπαδγῦ ππᾶ ἀπτη. χυροίασι. -- 09 ἢ 
πέφανται δ᾽ ἐχγόνοις ἀτολμήτως εἴο. Ἐς. ῬΔΠΟΥ Βαϊ ον Αππὶ.: οπέ- 
φανται,. 1605 δύ 510} ρσοχθιὶ σὺ ἄθη Εἰ θη; ΘῈ] κὺ ἰδὺ ἀοὲ 
ψοΥΠΘΥρΘμΘπΠαθ (ἀθάβηκο, ἀδι885 σού! ]οβ ᾿ϑῦ, ΟῚ πιομῦ δῃ 8 ϑίσαῖσο-. 
τἱοθῦ ἀον Οδίξοι σἹαιθῦ. ἐκγόνοις, 16 Εγγϑμπαπρ ἄθυ ΝΔΟΒΙΚΟΙπΘπ 
ἄοΥ Κυϊθοβϑιβύσθη, ἀρουυ ποθ ΤΎΟΘΥ ᾿ἰδῦ ΒΗ δα 16 η6.“ -- 5806, 
Του Ζυιδβεαῦ Ζυι Αππη. γοη ΠΕ. --- σἰαὐῦ Απτη. σὰ 868: ,»,ὥστε παὶ ἀπαρ ---- 
κεῖν. 580 4858 ΟΥ̓ ΘαΒΙ ΘΙ οὕ, [ϑὺ ἀπαρκεῖν τἹο δ, ἄδπη τη ϊβϑίθ τπᾶπὸ 
λαχόντι οΥνγαγίθη.“ --- 576, Τῃ ἄἀθν Απτη. Πἰπίου ἔπαλξις πλούτου ἴῃ Ν. 
ΚΊΑτητηθυῸ Ὀοϊρσοί ον: 0 ῸῚ νὸὰ ῬαγὶΒ ἀπᾶὰ ἄθη ΤὙΎΟΘΙᾺ Ζαπὶ ϑομαΐῖσο 

Ἰοοκίος, [Αοὺ ἴθι ἰδὺ 18, ψῖθ 387 Ῥονγοιβύ, σὰν που νοὰ ἄθα 
ΒΡΘΟΙΘΙ]6η ΕᾺ]] ἀ16 Πδαδ. 6.] ᾿ 



ἘΝΘΕΗ 5 ΑΒΝΘΌΕΒ. Ὁ. ΖΌΒΑΤΖΕ. 161 

᾿ς Α12, 80. πτεροῦσσ᾽ πτεροῖς Ἐ. -- 417. Βίαϊ δόμῳ ᾽ν ἕκάστῳ: 
δόμων ἑκάστου ἘΝ. αι ἀθτ Αππι. σὰ συνορμένοις (418); “δόμων ἰδ 
ΒΟΒΤΟΥ δὰ νουβύθμθη. Μη οὐ κιᾶνο: ἄθηθη, ὑγθ]οη6. 8 ἄθτη ΕΘ] αζασθ 
{6 1] θἤτηθη, ὈΠτοκὺ Τιο]α δὰβ ἄρα Ηδιβθ οἰπθθ 96α6η ΠΘΥϑιβ.“ --- 

426. βαρὺ 50. βραχὺ Ἐ).: 416. Απιη. νοπ ΒΕ. χυροία συ. --- 442. Τὰ ἀοΥ 
Αητη. ἀοΥ ουϑὶβ δὰ ὅ94 ρουΠρύ. -- 459. ϑόμοπ Εἰ. βϑύψὺ ἴῃ αθΥ 
Ἄττῃ. βία ἀοὺ δῆογίθ 855 ΕΠΉΖΘΙπΘ ἃπθ ἄθιη (που: ,,.4ἄ885 ρ]δύς- 
ΟῚ. ἰπίου ἄθυ βὅθθπθ θυ ὀλολυγμός ΘΥΒ0μ6}10, ἄθββθῃ ΚΙγί. ὅγ78 Ἐν- 
δ ππθαηρσ ὑπὸ πα ἀἸΘΒοὺ ὙΝ ΘΙ θυ 7.061 ἘΠ Ζ6 16 ἃὰ8 ἄθπι (ΠΟΥΘ γο1- 
ΘΗ] αβϑυ. -- 480, 482. 16 Ταϊοτρυμκίϊοπ νορ Εἰ. σοϑ παχύ. --- 487, 
δεκάτου 5. δεκάτῳ ἘΕ). --- 801. Αππι. τὶ Υ Βα ]Π]Θμθη σοὰ Εἰ. σθ- 
δπαογχύ. --- ὅ08. ἔρὺ ἘΠ. σὰν ἔγάμπουθῃ Απτη.: 9 ῸῸᾺ ἰδὺ αἅ16 6116 

Ἰοάθη 115 νϑυάουθθη." -- φῦ. Εἰ. Βομτοὶοῦ: τερπνῆς ἄρ᾽ ἦτε γῆς 
ἐπήβολοι νόσου ἀπ “0]106 108] ἀαοι ὅ2 7 ποῦ πεπληγμένοι 50 χοὶ- 
θη. Ποιηροιηδδ βίαύὺ ἀοσ Απτη. σὰ ὅ25: ,4150 ψδυϑθὺ ΠΥ 4685 
5556: 6:65 ἀδγν Τ᾿ιδηα βοῇ ὑπ 6111. Τὸν Η θυ], ἀθββθῃ 
νόσος πϑοὸῖ ὅ28 ἔρως πατρῴας γῆς σᾶγ, Καπῃ παύυ]10}} πιο σγοὺ- 
βύθῃθῃ, ψ|6 488 [,.8η4 “7610 8115 16 ΟΥ νὸμ Ηθίμηνγθ ὈΘ[Ά]16η. 5611 
Κῶππ, ἄδηου βϑῖπθ ΕΥᾶρο πα ἀ16 ὅ2 17 ἄυτοι ἀντερώντων σΘΡΘΌΘΠ6 
ἘγΚΙδγαηρ, 416 ]βάθηη σοὶ Ἡρτοϊὰ 828, τἹο ύο σοίαβϑῦ, ἀθαῦοἢ 
διΒ ΘΒΡΥΌΘΙΘΠ. υγιτα, ᾿πᾶθπι ποϑεῖν ποϑοῦντα 516 Δἴ ἀντερώντων ἃ. 
τήνδε γῆν στρατόν δυῖΐ ἦτε γῆς ἐπήβολοι νόσου Ὀοπιο εὐ.“ --- ὅ89. δου 
Ἐ.. Τοχὺ σοῦπασυυ ἀπαὰ Ζαβαῦζ σὰν Αππι. συρσοί οὐ. --- Ζὰ ὅ85: «τἄλλα, 
τὶ ρ θη 5“ σοι Εἰ, Ὀεϊροί ρου, --- ὅ40. δίας οὐκ ἀχοῦντες: οὐ λαχόν- 
τες. ἄπιη. Ὀοϊσοίαρι: ..οὐ λαχόντες ἰδὲ ἀπγογβίθπ 10}: ́ ΄ --- 844, κατε- 
ψάκαζον 50. κατεψέκαζον. --- δδδ. Τ)ηϑ ϑ΄Ο0Π]τι85. (6. αἰΐθπ Αππη. γοη 
ΟΥ πὰη 8πη 5 γιοῦ Ε.. ---- ὅδ7. συμφορὰς 50. συμφοραῖς; ἀδηθΥ 
Απχη. γοη Εἰ. ρϑβίυομθη. --- 16 [ο]ρθπάθη Απτα. (Ὁ18. 863) νοι Ε΄. 
σοδίσιομθη. 5 αὐὺ ἸΠγοὺ ἀοὺ Ἠδαρύνμθ} ἀθν Απτη. χὰ δ68 (χα κομπά- 
σαι) απ α16. Απτη. χὰ ὅ00. ἴτὴ ὙΥ̓Θβθῃ ΠΟ Πθη 850, 10 7θ χὺ ρἜρΘΌΘα ; 
πὰ 6 η1Ὁὺ θεὶ Ἐπισου ἴῃ Απτη. ὅθ0 ἀρχαῖον γάνος. Ταππ Δ Ρ6υ: 0]. 
λάφυρα ταῦτα ἰδὺ τοῦ ἄθπι [Ο]σοπᾶθῃ τοῖς καϑ᾽ Ἑλλάδα δόμοις πἰομὺ 
2πι γϑυθίμθη. ὙΊΘΙ]οομὺ πανταχῇ τοῖῦ ὕτηβίθι]ὰπρ γοὰ δ59 (ὑπὲρ--- 
ποτώμενοι) πϑοῖ ὅ00: Ναομάθιη 186 Αὐρῖνοι Τυοΐα θυ θουῦ, Βα θΘη 516 
δα ἰῆσθιη ΕἼῸρΘ ἄροι Μϑοὺ ἀπὰ Τὰπα ἀθπ (δύξουμι ἀθ618}} ἴῃ Ἠ61188, 
δαΐ ἄθη Τη561η ἀπ ἄθπι Βθβυϊαπᾶθ, 5διθσοβθθαίΐθ σϑυγοιμύ. --- ὅθῳ. 
ἀρχαῖον γάνος; ἃ. 1. φα 4855 ἀ1656106 οἷπὶ ΔΙ συν ἀγαϊρσθι Θομχητιοῖς 461 

 ΠΡΩρΕ] 5εὶ. --- ὅθ. πόλιν, ταδη 501116 στρατόν ογνγαγίομ, 4α. πἱομὺ 
σίααῦ ἀπὰ ἘΘΙ μου, βοπάθυῃ Ηθο ππᾶ ἘΘΙΔΠΘΥΥ χὰ ῬΥΘΙΒΘη 51π6.“ 
ΓΑΡΟΥ [τ 16 Νϑομννοὶύ, Εν 6] 606 18. α16 ΤηΒΟ τ Ὀαβυπητηῦ 18, 
Κοτηγηῦ 78. ποῦ Βουγ 0 }} (65 Ἡθου, βοπμᾶ. 4]]ρ θη θ1η 416 ἰδαὺ ππα 1ΠΥ6 

ἩΘΥΎΒΟΠΟΥ ἴῃ Βοίγδομί. 6,]. --- ὅ68, κλύοντας 5. κλύοντά σ᾽. --- ὅ0Ύ. 
Τοχὺ υπα Ατιη. σοι Εἰ. σοϊπαογί. --- ὅτ. 16 Ταξουργοίαθιοη. γοη 

ΐ γυναικείῳ νόμῳ νοι Ε). σοὐπαουνῦ; ἀπο} {ἰρὺ 1. θη ουνγοὶβ δα 49 
᾿  ΐηζα ππα ΘΌΘΠ80, 4885 ὉΠᾺ Ὑγ65818}} 48 Μαβ κα Ππυτῃ ἄλλος δηβἐ δι᾽ 

ἰδί, --- ὅ88, Αὐτη. νοῃ ΒΕ). σ᾿ βίο Π θη. --- ὅ94, Αστη. σοπ Τῇ. ρον αθχύ, 
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602. «(πρόσπαια κακά 581)“ νοη Ἐὶ. σι ϑϑίγιομθπ, --- 609. Π 6 ΒΚ ΘΒ] 855 
θυ Αὔχτη.:  Π ΡΥ θηΒ ᾿ἰδῦ τ. 8. τ7.. νοπ ΕἸ. σασοί στ. 

Θὔ. Τὸ. τὰρὺ Γο]σοπᾶθ Αμτη. Ῥδὶ: γάρ ᾿ἰδὺ ΒομΕΥ σὰ ον κ]δ- 
Υ6Π, ἀδ5 [ο]ρθπᾶθ πρῶτον μολεῖν ΔΌΘΥ ΟἸΘη αν ΓΘ] θυ μα, Μδη ου- 
ψγατίοὺ οὔνγα πεφευγέναι μάλ. προσδ. μόρον. ὍδΥ ΗρτΙο]α τηθὶπΐ, 50 
Β1η6 Δ.Οἢ. Ὑἰ6 16 γὸμ ἀ46η Απάθυθη, α16 γι ΓΤ σϑυίοσθη πδ]ΐθη, σθ- 
γούζθῦ: τηὔρϑηῃ ἄθύθῃ συϑομὺ ν1616 561η, πιο Ὁ]05 ΜΙ θπθΙδοβ; ἄθπη, τγἃ8 
αἸθβθη Ὀουῦ, 580 Καπηδῦ αἀὰ ΒΙΟΠΘΥ νοῦ ΑἸ]6η βοῖπθ Βθύθαπρο' οὐ υσαυ θη. 
(5ϑῖπθ Ζινθυβιοὺ ἰδὺ θθρυπαρί, 6008 ἀπ 648): πᾷ Ὑγ6 1} δ᾽ ψΙΓΚΠΊΟΗ, 
ἄδθιὴ Κ΄ οΒΠ ΡΥαΟ ἢ. ΘΗ ΓΌΠΠ ΘΠ, ΠΟΘ ἰγροπᾶνο Ἰοὺ, οἴ ΌΔΥ ἀυτοῃ αἷ6 
Ἐἄρυμπρ 465 ὥθιιβ, 50 νι [τὰ δυο 616 ΠΔΟΚΚΘΗΥ ἴθ α16 Ηθισηδίῃ. 
Ῥδβοῃίθάθῃ βοῖπ. --- θὅ9. δ᾽ οὖν 5ἰαιί, γοῦν. --- Ο11. ἑλένας παι 
ἑλέναυς Ἐ-. --- 67Τὅ. θεν Ζυαβαύχ σὰ Απτα. σοι Εἰ. --- 676. χκελσάντων 
βίαϊῃ χέλσαντες; ἀδηου: .07ὅ. Α15 Ῥυδαικαῦ σὰ χυναγοί δῦ ἃπ8 678. 
ἔπλευσαν τὰ οΥσάπσοη. 6170. κελσάντων, ΔΌΒβΠρῚρ σὸπ πλατᾶν, ἀ68 
ῬαΥὶβ τπα 46. Ἡδ]θηδ.“ [ΠΤ 60 νοῃ ΕΠ. Δα ΘΠ οσητηθπθη [ιϑϑασὺ σ]46Υ- 
ΒΡΥΙοὺ ἀοΥ ἴῃ Ὗ. 6179 Θοηὐπα]ύθπθ Ζυβαύζ, 46} 850 1τ ὙΥΙαΘΥΒΡΎΟἢ. τὴ 
ΒΘΙΠΘΥ ὑθι]πηρ τηϊῦ χυναγοὶ ἔπλευσαν νοΥθαπάθη τγθγᾶθη τη88.] 

θ8ὅ (086). Του Ζυδαΐχ ζὰν Απγα. νοι Εἰ. --- 696. λέοντος | ἶνιν 
δόμοις ἀγάλακτον οὕτως εοἴο. Ἐ, --- 69, Βίαϊθ ἀθ5. 2. ΤΉΘ1]5. Δ6Υ 
ΑἸμη.: υοὕτως ᾿δὺ γϑυάουθθη6 1,Θϑαχύ.“ --- 702. Τὴ πη ὕ ΥΎγ618 δὰ 110 
βγϑιομὺ Ἐ. -- 7061, ἀπέδειξεν [ ἦϑος τρόπους τὲ τοκήων" χάριν 
τροφᾶς γὰρ ἀμείβων. Ῥᾶπον Απτα. σὰ 708 ρ βυοΠθη. --- 720, Τὴ 
θυ Αητη. ἔλρὺ ΒΕ. σὰ: ομαλϑακόν, πὶοηῦ νουαπᾶθπα, τῦῖθ τηδ 
γοπ βέλος οΥνγαγίθη Κῦπηΐθ, Οχγιπούοη. Ταιηῖ βϑὑθεὺ πὶ ὙΥΙΔΘΥΒΡΥ ΟΝ 
ἀδ5 Το]Ίρθπάθ δηξίϑυμον ἔρ. ἄνϑος, ἀδ δάκνειν τυ γοη ΔΘΥ νυν απ- 
ἀθηά 6 Π1606 σοργυϑαοηῦ νιχ, Ὠ]16 1 Ὁ ΌοΥ Ἠθ]θπδ 815 Θ᾽ 6 ὈΘΥ ΒΘ Θ Π6θ, 
Τα] 6, 41165 σθυηη 6 η668 ἘΠ τ ἀκ ν ψῖτα, α16 Φππρ' ππᾶ 
ΑΙ Ῥόζαα δεῖ, βϑ]ϑὺ ἄθῃ αἱύθη Ῥυϊδηητβ (101), ἄδπη ΔΌΘΥ ΒΡ ΟΣ 
παρακλίνασα. Ἶὰ ἴῃ οἷπθ νυμφόκλαυτος Ἐρινύς υτιβομ]ᾶρί. Μαῃ οὲ- 
νγαγίοὺ ϑελξίϑυμον, οἷπ 6 ΠΟΥ ΡΟΖ θοΥπάθ Τι1Θ 65 Ὁ] τη 6.“ --- 
142-144, Τοχὺ ὑπα Απω. σνοὸρ ΕΠ. σοϑηαοτγὺ. --- {80---Τ82, Τοχί 
σοη Εἰ. σοδηοχί. --- 758. Αηγη. σου Εἰ. Ὀοϊροίαρι. --- 761. Ζυδαῦζ 
Ζι Αππη. σοη ΒΕ. Ῥοϊροία σι, --- 778, οὐκ 5ἰαϊῦ οὐ γάρ σ᾽ Ἐ). --- 714, 
Αὐτὰ. νορ ΒΕ. Ὀοιροισί. -- 7716. Απτ. γοὰ ἘΝ. σοῦπαορτί, --- 779. Ὁ 
πόνος εὖ τελέσασιν Ἐ). Ῥασιι 416 Αππι.: ,.,)16 ϑΐθ]16, σγὸ τπὰπ εὔφρων 
15 Ὑ{ΠΚΟΙΤ 6 ἀπᾷ εὖ τελέσασιν 815 Πεύ, ᾿πδίν. δα Βα Β56 1 τῇ ἰϑϑία, 
ἰϑὺ νϑυάουρθη. - 787. Πηρον βομοϊοῦ Το]σοπᾶθ Αππὶ. οἷπ: οἀνδρο- 
ϑνῆτας ᾿Ιλίου φϑορᾶς --- ψήφους, ἀὰ 76 θη ΠΙΟΒΤΘΙ πὰ] δ΄ π θη Αὐϊταχη- 
βύθιῃ θυ δ], 80 ᾿ἰϑῦ ΟἼΘΒΘΥ ΘΘΥ ψϑυα  Π6 1] 6 η 4 ποοῖ ἢ ΘΙΒΡυ Θο ΘΠ, 
6 ὙΪΓᾶ 65. ουϑύ, ᾿πᾶάθπη ΟΣ ἴῃ δἷπθ ἄορ Ὀθίάθῃ Ὀγπθπ ρσοὶθοὺ τίσ, 
Ἰλίου φϑορᾶς ψῆφος ἰδὺ 4180 ἅ16 ἴῃ Βοζὰρ δὰ θη Ὀπύθυθδηρι,ς 
ΤΥΟ)7α 5 ΡΖασΘθοπ 6 πὰ πι6. ΠΟΘ μού Εἰ ἀθπ Τοχῦ θᾶ 
416 Αππι. χὰ 789 ΠΟΘ δεν σοϑπαοτγί. -- 790, Τὴ θυ Απτη. βομαθὺ 
Ἐς γοὺ ,Ὑρ]. 1401.“ οἷπ: οἰπάθιη αἴθ ΠΙΟΠΓΘΥ φύγαν δ 8 ἀἴοβθ.ς 
πογαπίγαθθῃ, 61 ΠΠ1, ἘΠῚ ἄμ Οοβοίχ ἄθυ ΑἸ δυϊπητηπηρ χὰ ΔΒ ΘΠ.“ 
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- το2͵ Τοχὺ υπᾷ Απηὰ, σοῦ Ε΄. σοὕπαουί. --- 799. Αππη. νὸμ Ἐ. 
σοῦπαοχύ, -- 801. Αππι. στο ΕἸ. οἰπροξαρί. --- 808. Απηι. νομ. Ἐ). 

ΘΥνγοϊ οσύ, --- 
806. διαί πόνων Ε.: φϑόνων. ὌδποΥ 5ἰαϊ ἀθγ Αππι.: 

φϑόνων, ἄθγ᾽ ῬΙΌΥΑΙ νου ΑἸδίγακύθη διο βοπδῦ πἱοῃὺ 86] θη. γάρ 
ἰοὺ ἀπνουβίδηα]1οη, ἀρουπαυρὺ ἅ16 Αὐϑδιμγαπρ ἀθὺ Δ] Ρ ηθίπθη ὅ61- 
ἰδης ἄρον ἄθπ Νοιὰ πίου ππρϑμῦτϊο," --- 809. αὐτοῦ 8. αὑτοῦ Ε΄. --- 
821, 822, Απτη. σγὸῇ Εἰ. Βοῦπαάογί. - 828, Τοχύ νοῃ Εὐ. σϑϑ παουΐ. --- 
841. τέτρηται Π.. ---- 844. γοη Εἰ. ἴῃ ΚΑ] τηθυτι σ᾽ ΘΒΟΏ]ΟΒΒΘΗ. --- 849. Π)6Υ 
Ζαβοΐζ: ,,(ἀοο} ἰδ 16 Τιθβασὺ Κκαῦτη το σ΄ νοι ΠΕ. --- 868. χαάουσα 
β΄, ̓ Π εσα Ε. ἘΡθηβο ἀππη. νοι Εἰ. ρσοϑπαογί. --- 879---875. 5061} 
ἘΠ. πίθου ἀπ; βυαὺν ον Απτη, σι 814: «καί ἰδοῦ δα ΒΆ]16πα.“ --- 906. 
Αππη. ὈΪΒ οϑαΐσθθθη γοὸμ ΕἸ. Ὀοϊροί ρου, --- 906. Ζὰ ἄἀθον Αππη. Γρύ 
ἘΝ. ἴπσιι: ἄοο ἢ ἰδὺ ἀ16 5'06116. νϑυουθθπ.“ --- 916. ΝἝΟΒ ..16586΄ 
ἐὰρὺ ἘΠ 1π ἄθυ Απτα. Βἴπσα: ,ο ἢ ἰδὺ 0}] ἡ κάρτα Ζι1 γΘΥΘΘΒΒΘΙΉ." 
-- 934. οἶκος 50. οἴκοις Ε΄. -- 99. Ε. γέμων 50. ἔχειν. ΤΆΠΟΥ ἴῃ 
ἄδθυ Αππα. βἰαύδ: οὐπᾶ πη8οὺ Ηδαβ --- Ὀοδιύζθη  : ἡ ΠΟῸῸμΒ Ππαὺ ὉΠΠ5ΘΥ 

Ηδυβ [Π6Ὀογῆπβα ἀδύαης. δου Εἰ. ον Ζιαβαῦζ: . 01} ΘΙ ΒΘ ΠΒΟΠΘΗ --- 
ὑπάρχει.“ --- 938. ἘΠ, Ξομα]δοὺ α]5. Απτη. οἷπ: ομηχανωμένῃ νοι πρού- 
νεχϑέντος ΔΌΠἃπρὶρο: Ηοτοάᾶ. Υ. 68: (τὴν Πυϑίην) προφέρειν σφι τὰς 
᾿ϑήνας ἐλευϑεροῦν.“ --- 964: ϑάρσος εὐπειϑὲς ἵζει φρενὸς φίλον 
ϑοόνον. 1 χοόνος δέ τοι πρυμνησίων ξὺν ἐμβολαῖς  ψαμμίας ἀκάτας 
παρήβησεν, εὖτ᾽ οἷο. 5.αίν ἄθν Αππι. τσὶ 9ὅδὅ: ,0 16 Ζε1 ἰδὺ 78 
ἀοοῖι τηϊὺ ἀοΥ ἀρίδπτί γοη Τγο]α νου Π]Πο5856π, 5610 416 Μ8πη- 
ΒοΒαῦύ σοὺ ΤΎΟ]ῶ δα ΌΥΟΟ ΘΠ. τγ87. ΕΠΠ6 γΘυΟΥ06Π6, ΠΟΟΙ 
πἰομῦ Ὀοίγιθαϊσθπα γουθοββουίθ 5.6116.. 9661. σπλάγχνα δ᾽ οὔτοι 
ματάξει, πρὸς ἐνδίκοις φρεσὶν 1 τελεσφόροις δίναις κυκλούμενον κέαρ. 
εὔχομαι δ᾽ ἐξ ἐμᾶς οἴο. Ἐὶ, --- 972, γ᾽ 5ἰαιὺ 8᾽ Ἐ!; ἄδμϑυ ἀθι Απέδηρ' 
ἄδν Απτη. 15 εὐθυπορῶν ποδί! ῃ6η. --- 1020, τήνδ᾽ ἐν τῇδ᾽, σχολὴν 
ΕΠ σχολὴ Εἰ. --- 1086. κροκοβαφὴς δράμε Ε΄. Ἐθηβο ἀθυ Ζαβαῦ ΖΌΥ 
Αὐτη. σοπ Ἐ). --- 1452. ἃ τις ἔρις δόμοισιν ἘΙ. 

ΟἸοδβθΥ: 1--ΤῸ. κοιμᾶσϑαι γο Εἰ. συροίσί. ΤΠπίογ ἄγκαϑεν 
Τὰ βίαϊτ: Δ ΠΟΥ --- Ποτῶθ “: ΘΠ ΘΥ μαὺ τϑη ΟΠ] τηϊῦ Βθομύ γρϑυ- 
τη ηθῦ: στέγης ᾿Δτρειδῶν ἀνέκαϑεν, οὔδπ δαΐ ἄθα Π80Π6 αοΥ 
Αὐτά θη." --- 11---20, Τ]πίου νυκτίπλαγατος ἔὰσ ἘΝ. μΐπσα: ,,.Α Πα ΘΥΘ 
τηθίηθτι, νυκτίπλαγατος Ῥοάθυΐθ πἰοπίβ γϑῖθου 415 νύκτερος.““ [Πη061 
[χ2 5" - ΝῊ - » 

ὕπνου ἀ. ἄχος ἰοὺ «(διζοτομία)“ γοπ Ε. οἰπροίρι. --- διαπονεῖν 
βύσϑισμύ Ἐ,, -- 21-5. 80, εὐάγγελος γοη Τὸ). σϑβύνιομθη. ,»εὖ πεσόντα 
ϑήσομαι --- [Ο]Ἱσαπα 6“ πἰγθιομῦ Ἐ), --- 80- -41. [{πίὁ᾽ βαστάζειν 61 
Ζυθαζ γὸη ΠΕ). -- 41]- -οὅ0, πίον ..ἐκπάτιος Ὀο]δδβὺ Εἰ. 416. δύο Βε- 
τηθυκαπρ, {σὺ ΡΘΥ Π]ηχιι: Απᾶθυθ γϑυβύθηθηῃ οἰ βϑυη ΘΥ ΟΠ ΘΙ, 

ὧδ ἐκ πάτου ουὐΐουπῦ γομ ον στ μη] ΟΠ θη ϑύταββθ θοᾶθαίθ 
ὉΠ ἋΟΥ ΤΙΘΠΘΥ τπ8 1ῃ ὁϊπθ οἰπβᾶτηθ [β]βίσο ἀθρθηα γουβοὐχ," --- 
61---10. ὑποκαίειν νου Εἰ, σοι!οί. --- 71---80. ἀτίτης νοη ἘΠ. ρθ- 
δησδονύ. -- Β81---θ0. Βίανν ἄθὺ αἰΐθῃ Βοιπθυκιηρ χὰ ϑυοσκχεῖν Ε'.: 
ϑυοσανεῖν ΟΡ ΘΠ, ππι ΠΟΙ γουῖς. -- 91---100. ἄδολος νοι ΒΕ). ρο- 

ΛΕΒΟΗ. Ασάὰμ, 3, ἀπῇ. ΤΣ 
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Ο ρὐνίομθη. -- 101---110. ἀναφαίνειν, ἐντελής απ καταπνείω 5ιγοιομὶ 
Ἡ. -- 119---120. Τ]πΐον ἐρικύμων Ἐ). 50... ἰγδομ ϊο᾽ ταϊῦ γι θῖθα Ταηρθης: 
»ΒΟΟΒΒομγαπρου". 5ύαθὺ ἀ685. {γῦπϑι χὰ φέρμα Βροιπογκίθῃ: οφέρμα, 
γγ 88 τηῶπ ὑγᾶρὺ, α16 ΤΠ, 6 1 ϑ σα  .", --- 181-- 140. μογέρος γοὰ 
ἘΠ. σοβίυιομθη. 141 .---Ἴὅ0. ὅδιος 5ἰγθιοι Εἰ. --- 161 --160.΄ μάτῃ γος 
Ἐ. χυροξαρί. -- 171--180. ἘΞ. ἔὰρὺ οἷα: πέρα, ἧ. ἀ85 16 π56 18 
σθ]θρθπθ Πϑπᾷ, πἴθν υπᾷ ιρρ]. 202“, [Αὐϑὺ Ὀδὶ ἄϊθβοῦ Τηΐθι- 
ργθίαθοι ἰϑὺ τὴἷν ἐν “ὐλίδος τόποις πανοϑυβιθμα!οι. 6.1. 5 αι 465 
ἔράΠΘ.. σὰ παλίρροϑος Βοιημουκίθη: οπαλίρροϑος (δόϑος Τιἄντα), Ζὰ - 
το Π αὐ θη, παν πἰον νουῖς., θ6ὶ οι. (04. ὅ,480 πᾷ 9,486) 
ἀπΠᾺ βοπϑὺ ἰδ τ ΕΌΤΗ ποθ οΣ ϑοργδπομ]οῆ. --- 191---200, 
οδεῖθρον --- ΕἸ θη“ πἰγϑιομύ Ἐὶ. -- 221--980. βαφή τνοπ Ἐ. 98- 
δπαον!, -- - 231---40, Τ]πηΐϑν τριτύσπονδος .,30 οΥ̓ δ] --- {νοι ἘΝ. 
ΘΟ. ΊΌΠθη. --- 201 -- 270. εὐπιϑής πάουῦ ἴῃ εὐπειϑής τπα ἐξικνέομαι 
βγοῦν Ἐ). -- 271---980.: παραγγαρεύω νοι Εἰ. σοβύνομθπ, ΘΌΘΠ80 
281---990. ἀναίνομαι. --- 801 ---910. Κἰανε: φΟΠμη6 --- σὰ Ἰαπβθη, ΕἸ, 
Πα ΟΠη6 --- Ζὰ ΙΆΒ56Π, 510 ἄθῃη ΝΘΟΠΙΟΙσΘΥ χὰ ἀθουρθθθη“. --- 911 

- 820. ἘΝ. κβἰχθιομῦ ὄξος. δέρη. ἀποιμώξω νοπ Εἰ. σϑϑύυθηθη, ΘΌΘη80 
881-- -540. αἱρεῖσϑαί τί τινος. -- 8901--660. ὑπεραίρειν γοη Ἐ, 
“«αροῦισί, Ῥϑυπθυ ἔλοὺ Εἰ, χα: «ἔχειν πληγήν, οἷπ γοιη ΟἸδαϊαθονθη- 
Καχαρῇ θη ]θμπθυ Αὐιβάγποκ, τ γο Οἰθη]θηρΘη. σαϑασύ, Ο6Ὶ ΨῸΠῚ 
Οθρηθ δἰπθηὴ ϑθῃ]αρ ουμπαϊύθι παὶ, [Ἰοὐθιπῖβον. ἡαϑοί, Ἵογοηΐ. 
Αμάγία 1, 1, 88: οογίο οαρίιϑ5 65, Παθοί, νχοῖτι Τ)οπαῦ Ὀθιπουκῦ: 

Ππαϑοί. δὲς αἰἱολξυνγ ὁ 6οο, χιυὶ ἰοίαϊξογ υυμιἰγιογαὐνι5 ο5ἰ.. -- 441 ---401, 

πολυχτόνος νοι Εἰ. σϑβϑίυοιθη. --- 4171 --480. πηλός 5ἰγοιομῦ Τὶ. -- 
501---ὅ10. ἀντήλιος γοῃ Ἐὶ. σοϑπαονί, -- 581 ---ὅ40. τὰ ἄλλα νοι Ἐὶ. 
Θϑβίμιομοι. Ζπ δυσαυλία νομ Πὶ. πἰηχιροίί οι: (ἀἄθη ἄθηηδ]β γᾶγθη 
αἴθ ΒΘ μ 6. πιοὶδύ οπθ  υάθοκ. Ζὰ πάρηξις νοι Τὶ. σαροίρι: σπαρν. 
παρ. 58] θη θ᾽] βρθημοιῦ σὰ Ἰδπᾶ θη." --- 841 ---ὅ0. Ζὰ κατα- 
ψεκάζω τι ρορΊ. (αν, καταψακ)". ---ὔτι ---ὅ80. [{π|δὲ κοιάω ΤΕ. ϑ. 
(]ρ6 ἅδ5 μ)": ,τυγο τ] παῦθα Τιϑβαγίς, -- 681 -- 690. πράσσομαί τινά 
τι βιγθιομὺ ΤΠ). -- 6091-- -τ00. ἀνάτλημι ἀπ σίνις νοπ Ε᾿, ΘΘΒ ἸΟΉΘΩ, 
ἶνις ταροῦαρτ, --- Τ01---Τ10. ἔϑος νοι Εἰ. σοβυομθη. --- 792]1-- 790. 
Βιαθ ϑελξίϑυμος 1..: «δηξίϑυμος, που χνοαν απ 6η4, δάκνειν, δῆγμα 
ΦΥγῶ ἴοι γοὰ ἄθι Τἰθρ06 σϑρυθιοι!, ἀρ6 πῸ ᾿πβοίθυη. 518. Θ΄ 
Ὑγυμπάθ βομηδρι, οἰηθῃ ϑἰδο]ο] ἘΜ ΛΕ " 4180 2. Β. πο 0 δ 
ΠΙΘΡ6 6. ἜΝ χὰ ἴσοι ΚΙπᾶθυη ρορταποιὺ, “ --- 741---Ἴτδ0. νεάξω. ἑ 

κύριος, δαφή νοη Τ᾿. ΒΘΒ ΟΠ θη. -- 01: - 0. «ὑπεραίρω γοῃ Εἰ. ρθ- 
διηαοτχί,. --- 171 --- 780, ἦσϑά μοι γεγραμμένος ππὰ εὔφρων νοι ΠΕ, σϑϑίσι- ὰ 
ΘΠ6η. --- 781 --- 790. πράσσομαι 5ἰτοϊομὺ Εὶ, αἱματηρὸν τεῦχος γοὴ Εἰ, Δαρθ- 
ἐρὶ, --- 791---800. οι 1ἢ. ϑυηλή φοπίνομθη, δυσϑνήσκω τυροιρι. 

πράσσομαι 5ἰγοὶοι Εὶ, --- 801-- 870. κατασβέννυμι γοιι Ἐὶ, ΘΒ νυ] θΠ θη, 

ΘΌΘμβο 921---0980. καταστρέφω, 991 ---θ40. κατασβέννυμι. --- 9515: 
960. οι Ἐ. ἀα8 οι εὐπιϑής σοείνίομοι, ἐμβολή, ἀκάτη, παρηβάω 
οϑϑμαογ, --- 1081 ---1090. 1)6ν Ζαραΐ Ζι κροχοβαφής νοι Εὶ, πὰ 











Θ
Φ
 

αὗταν" 

Ζ
Ξ
 

Θ
 

2. 
Φ
 

μ
ε
 

Γ
Ν
 
Θ
 

-»«π, 

ἘΕΞΕ 
ω
 

ω
-
 

[."] 

ἘΞΞ 
ἘΞ 

ΞΞΩ 

ΒΕΜΟΨΝΕ 

ΡΟΟΚΕΤ 

“
π
Δ
Ο
σ
Β
Ο
Ν
 

ό
ο
 
Ξ
Χ
Υ
Ν
 

Ὅ
Θ
 
δ
ϑ
α
ζ
 

ςΙ 
1
 

ἢ 
ς
Υ
͂
 

α
ο
λ
 

41 
8 1 )ῖϑ9 

ς
ϑ
ϑ
α
ϑ
ά
 

τ
α
γ
ς
ζ
 

τ
.
 

“. 
ι 

τ
 

Φ 
φ
Φ
α
ϑ
ὴ
 

Σ
 

9
1
:
 
|91, 

5 
Ὁ 

ἀἰνροθσσι 
θ
ε
ν
 

π
ἶ
θ
 ς
 

ττόστο 
; 

Π
Σ
 

Εν 




